
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік 

 
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії  

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 1259 «Про 
обласний бюджет на 2020 рік» згідно з додатками 1–7. 
 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент фінансів 
Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на 
постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном. 
 
Додатки: 1–7 цього рішення є невід’ємною його частиною. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



(грн)

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

50000000 Цільові фонди 2,943,958 0 2,943,958 0

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади  

2,943,958 2,943,958

Усього доходів  (без урахування міжбюджетних трансфертів) 2,943,958 0 2,943,958 0

40000000 Офiцiйнi трансферти 547,860,920 293,413,177 254,447,743 13,570,796
41000000 Вiд органiв державного управлiння 547,860,920 293,413,177 254,447,743 13,570,796

41030000 Субвенцiї  з державного бюджету місцевим бюджетам 517,057,657 279,080,710 237,976,947 0

41030300

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської
області на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-03
Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 336+873 - км 340+961 по
вул. Київське шосе і вул. Харківське шосе в межах м. Полтава
(окремими ділянками)

-95,000,000 -95,000,000

41030400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту
приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у
госпітальних округах

64,000,000 64,000,000

41030500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III
групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов

1,432,534 1,432,534

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

5,090,947 5,090,947

41031900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення доплат медичним та іншим працівникам охорони
здоров"я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою
респираторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками

13,879,400 13,879,400

41032600

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської
області на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-03
Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 336+873 - км 340+961 по
вул. Київське шосе і вул. Харківське шосе в межах м. Полтава
(окремими ділянками)

95,000,000 95,000,000

41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" 100,000,000 20,000,000 80,000,000

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

13,863,000 13,863,000

41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної
(професійно-технічної) освіти

3,232,900 3,232,900

Додаток 1
до рішення пленарного засідання другої 
сесії обласної ради восьмого скликання
29.12.2020 № 

ЗМІНА ДОХОДІВ 
обласного бюджету на 2020 рік

Найменування згідно  з Класифікацією доходів бюджетуКод Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

16100000000
(код бюджету)



усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Найменування згідно  з Класифікацією доходів бюджетуКод Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41033900 Освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам 5,518,900 5,518,900

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій

4,056,000 4,056,000

410347000

Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок
коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та
її наслідками субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок
коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та
її наслідками

11,330,600 11,330,600

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реформування регіональних систем охорони здоров'я для
здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я
на службі у людей" 

152,886,000 152,886,000

410360000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони
здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

24,792,700 24,792,700

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов

10,689,652 10,689,652

41036400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей учасників бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для
осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов

1,806,024 1,806,024

41037000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів 

86,607,000 86,607,000

41037200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа"

17,872,000 17,872,000



усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Найменування згідно  з Класифікацією доходів бюджетуКод Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 30,803,263 14,332,467 16,470,796 13,570,796

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

259,575 259,575

41053300
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності
об'єктів спільного користування

30,000 30,000

41053500

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

14,213,719 11,513,719 2,700,000 -200,000

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних
заходів 5,345,000 5,345,000 5,345,000

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних
проектів 3,351,701 3,351,701 3,351,701

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7,603,268 2,529,173 5,074,095 5,074,095

× Разом доходів 550,804,878 293,413,177 257,391,701 13,570,796

Перший заступник голови обласної ради                                               О. ЛЕМЕШКО

Кропивка



(грн)

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -9,411,158 -49,509,435 40,098,277 38,642,235

202000 Фiнансування за рахунок позик
банкiвських установ -12,312,200 0 -12,312,200 -12,312,200

202200 Фiнансування за рахунок iнших банкiв -12,312,200 -12,312,200 -12,312,200
202220 Погашено позик -12,312,200 -12,312,200 -12,312,200

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків
бюджетних коштів 2,901,042 -49,509,435 52,410,477 50,954,435

208100 На початок періоду 2,901,042 1,445,000 1,456,042

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

0 -50,954,435 50,954,435 50,954,435

× Загальне фінансування -9,411,158 -49,509,435 40,098,277 38,642,235

400000 Фінансування за борговими
операціями

-12,312,200 0 -12,312,200 -12,312,200

402000 Погашення -12,312,200 -12,312,200 -12,312,200
402100 Внутрiшнi зобов’язання -12,312,200 0 -12,312,200 -12,312,200
402102 Середньострокові зобов'язання -12,312,200 -12,312,200 -12,312,200

600000 Фінансування за активними 
операціями 2,901,042 -49,509,435 52,410,477 50,954,435

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2,901,042 -49,509,435 52,410,477 50,954,435
602100 На початок періоду 2,901,042 1,445,000 1,456,042

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

0 -50,954,435 50,954,435 50,954,435

× Загальне фінансування -9,411,158 -49,509,435 40,098,277 38,642,235

Кропивка

Перший заступник голови обласної ради                      О. ЛЕМЕШКО

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Додаток 2
до рішення пленарного засідання другої
сесії обласної ради восьмого скликання
29.12.2020 №

ЗМІНИ ФІНАНСУВАННЯ 
обласного бюджету на 2020 рік

16100000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



(грн)

оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Обласна рада 6,879,427 6,879,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,879,427
0110000 Обласна рада 6,879,427 6,879,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,879,427
0110100 0100 Державне управління 6,771,731 6,771,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,771,731

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад

-100,000 -100,000 0 -100,000

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -107,696 -107,696 0 -107,696

0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 6,979,427 6,979,427 0 6,979,427

0117000 7000 Економічна діяльність 107,696 107,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,696

0117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
діяльністю 107,696 107,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,696

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування 107,696 107,696 0 107,696

0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації -38,757,093 -38,757,093 3,395,451 -7,372,121 0 -1,093,889 -1,093,889 0 0 0 -1,093,889 -39,850,982
0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації -38,757,093 -38,757,093 3,395,451 -7,372,121 0 -1,093,889 -1,093,889 0 0 0 -1,093,889 -39,850,982
0611000 1000 Освіта -33,064,347 -33,064,347 3,395,451 -7,372,121 0 13,605,932 13,605,932 0 0 0 13,605,932 -19,458,415

0611030 1030 0922

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

-2,843,754 -2,843,754 1,281,041 -1,259,863 0 -2,843,754

0611040 1040 0922
Надання загальної середньої освіти санаторними
закладами загальної середньої освіти з відповідним
профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

-1,703,186 -1,703,186 -129,880 1,850,000 1,850,000 1,850,000 146,814

0611050 1050 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими
закладами загальної середньої освіти -10,831,908 -10,831,908 1,331,233 -3,263,600 2,799,260 2,799,260 2,799,260 -8,032,648

0611060 1060 0910
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
в дитячих будинках

-1,094,660 -1,094,660 -70,000 0 -1,094,660

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ
видатків обласного  бюджету на 2020 рік
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0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими
освітніми потребами, зумовленими складними
порушеннями розвитку

-1,813,855 -1,813,855 824,931 -345,000 115,600 115,600 115,600 -1,698,255

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми -6,413,326 -6,413,326 -668,000 -972,178 -19,800 -19,800 -19,800 -6,433,126

0611110 1110 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти -4,965,558 -4,965,558 771,993 -1,331,600 3,272,472 3,272,472 3,272,472 -1,693,086

0611120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти -823,093 -823,093 0 -823,093

0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти -442,800 -442,800 385,900 385,900 385,900 -56,900

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -32,385 -32,385 -500,000 -500,000 -500,000 -532,385

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -2,099,822 -2,099,822 -145,747 5,702,500 5,702,500 5,702,500 3,602,678
0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -4,102,000 -4,102,000 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 100,000 -4,002,000

0613131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання
Державної цільової соціальної програми "Молодь
України"

-1,000,000 -1,000,000 0 -1,000,000

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади  молодіжної політики -163,000 -163,000 100,000 100,000 100,000 -63,000

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)

-2,939,000 -2,939,000 0 -2,939,000

0615000 5000 Фiзична культура i спорт -1,590,746 -1,590,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,590,746

0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту 144,000 144,000 0 144,000

0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту -380,000 -380,000 0 -380,000

0615021 5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю і реабілітаційних шкіл -350,720 -350,720 0 -350,720

0615022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та
заходів зі спорту осіб з інвалідністю -128,910 -128,910 0 -128,910

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл -175,000 -175,000 0 -175,000

0615033 5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої
спортивної майстерності -335,930 -335,930 0 -335,930

0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні -364,186 -364,186 0 -364,186
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0617000 7000 Економічна діяльність 0 0 0 0 0 -14,799,821 -14,799,821 0 0 0 -14,799,821 -14,799,821
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 0 0 -14,799,821 -14,799,821 0 0 0 -14,799,821 -14,799,821
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0 151,028 151,028 151,028 151,028

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту 0 -15,450,849 -15,450,849 -15,450,849 -15,450,849

0617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури 0 500,000 500,000 500,000 500,000

0700000 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 33,208,449 33,208,449 9,024 0 0 198,181,162 45,295,162 17,578,000 0 0 180,603,162 231,389,611

0710000 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 33,208,449 33,208,449 9,024 0 0 198,181,162 45,295,162 17,578,000 0 0 180,603,162 231,389,611

0711000 1000 Освіта 137,900 137,900 0 0 0 1,445,000 1,445,000 0 0 0 1,445,000 1,582,900

0711120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 137,900 137,900 1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,582,900

0712000 2000 Охорона здоров"я 33,070,549 33,070,549 0 0 0 43,383,262 43,383,262 0 0 0 43,383,262 76,453,811

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню 738,733 738,733 2,416,367 2,416,367 2,416,367 3,155,100

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 12,451,197 12,451,197 40,929,300 40,929,300 40,929,300 53,380,497

0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 216,800 216,800 0 216,800

0712050 2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування 2,517,215 2,517,215 0 2,517,215

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 5,796,694 5,796,694 0 5,796,694

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 30,000 30,000 37,595 37,595 37,595 67,595

0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню 562,316 562,316 0 562,316

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 132,700 132,700 0 132,700

0712120 2120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в
галузі охорони здоров'я 652,137 652,137 0 652,137

0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи
(МСЕК) 2,734,212 2,734,212 0 2,734,212

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 
здоров’я 7,238,545 7,238,545 0 7,238,545

0714000 4000 Культура i мистецтво 0 0 9,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібіліотек 0 9,024 0 0
0717000 7000 Економічна діяльність 0 0 0 0 0 153,352,900 466,900 17,578,000 0 0 135,774,900 153,352,900
0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 0 0 158,552,900 5,666,900 17,578,000 0 0 140,974,900 158,552,900

0717322 7322 0443 Будівництво  медичних установ та закладів 0 5,666,900 5,666,900 5,666,900 5,666,900

0717365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках
реформування регіональних систем охорони здоров’я для
здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним
банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення
охорони здоров'я на службі у людей"

0 152,886,000 17,578,000 135,308,000 152,886,000
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0717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
діяльністю 0 0 0 0 0 -5,200,000 -5,200,000 0 0 0 -5,200,000 -5,200,000

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -5,200,000 -5,200,000 -5,200,000 -5,200,000

0800000 Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 4,817,791 4,817,791 7,951,000 -4,014,400 0 -1,005,033 -1,005,033 0 0 0 -1,005,033 3,812,758

0810000 Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 4,817,791 4,817,791 7,951,000 -4,014,400 0 -1,005,033 -1,005,033 0 0 0 -1,005,033 3,812,758

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4,817,791 4,817,791 7,951,000 -4,014,400 0 -1,005,033 -1,005,033 0 0 0 -1,005,033 3,812,758

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян -1,000,000 -1,000,000 0 -1,000,000

0813101 3101 1010
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами
фізичного та розумового розвитку

-770,000 -770,000 1,100,000 -1,620,000 -306,519 -306,519 -306,519 -1,076,519

0813102 3102 1020

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

2,486,068 2,486,068 5,580,000 -2,294,400 -151,727 -151,727 -151,727 2,334,341

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та
виплати допомог і компенсацій 1,101,723 1,101,723 1,230,000 -100,000 -583,787 -583,787 -583,787 517,936

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення 50,000 50,000 41,000 37,000 37,000 37,000 87,000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення 2,950,000 2,950,000 0 2,950,000

1000000 Департамент культури і туризму облдержадміністрації -5,136,691 -5,136,691 1,387,452 -6,000 0 150,000 150,000 0 0 0 150,000 -4,986,691

1010000 Департамент культури і туризму облдержадміністрації -5,136,691 -5,136,691 1,387,452 -6,000 0 150,000 150,000 0 0 0 150,000 -4,986,691

1011000 1000 Освіта 448,400 448,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448,400

1011120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 448,400 448,400 0 448,400

1014000 4000 Культура i мистецтво -6,089,091 -6,089,091 1,375,980 -6,000 0 150,000 150,000 0 0 0 150,000 -5,939,091

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 857,400 857,400 0 857,400

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

230,400 230,400 0 230,400

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1,011,500 1,011,500 795,200 -6,000 0 1,011,500

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 836,961 836,961 431,880 150,000 150,000 150,000 986,961
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1014050 4050 0827 Забезпечення діяльності заповідників 54,600 54,600 44,700 0 54,600

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури
і мистецтва 121,000 121,000 104,200 0 121,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -9,200,952 -9,200,952 0 -9,200,952

1017000 7000 Економічна діяльність 490,000 490,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490,000

1017600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
діяльністю 490,000 490,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490,000

1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 490,000 490,000 0 490,000

1018000 8000 Інша діяльність 14,000 14,000 11,472 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000
1018300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 14,000 14,000 11,472 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000

1018320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду 14,000 14,000 11,472 0 14,000

1500000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

17,020,323 17,020,323 0 0 0 34,756,224 29,077,477 6,850,000 0 0 27,906,224 51,776,547

1510000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

17,020,323 17,020,323 0 0 0 34,756,224 29,077,477 6,850,000 0 0 27,906,224 51,776,547

1516000 6000 Житлово-комунальне господарство 4,056,604 4,056,604 0 0 0 3,498,575 3,498,575 0 0 0 3,498,575 7,555,179

1516012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії 0 -3,236,000 -3,236,000 -3,236,000 -3,236,000

1516013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства 0 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000

1516014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 0 5,345,000 5,345,000 5,345,000 5,345,000

1516071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого самоврядування, та розміром
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
(надання)

4,000,000 4,000,000 0 4,000,000

1516083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

0 259,575 259,575 259,575 259,575

1516084 6084 0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам
на будівництво/реконструкцію/придбання житла

56,604 56,604 0 56,604



оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

видатки розвитку

з нихКод Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

у тому числі бюджет 
розвитку

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

місцевого бюджету видатки споживаннявидатки розвитку усьоговидатки споживанняусього

з них
Разом

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Загальний фонд

1517000 7000 Економічна діяльність 12,963,719 12,963,719 0 0 0 31,257,649 25,578,902 2,900,000 0 0 28,357,649 44,221,368

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 0 0 44,254,467 37,163,520 0 0 0 44,254,467 44,254,467

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0 15,646,857 13,646,857 15,646,857 15,646,857

1517322 7322 0443 Будівництво  медичних установ та закладів 0 1,013,414 1,013,414 1,013,414 1,013,414

1517323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 0 772 772 772 772

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закдадів культури 0 6,915,063 6,915,063 6,915,063 6,915,063

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту 0 5,035,713 5,035,713 5,035,713 5,035,713

1517366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України 0 5,090,947 5,090,947 5,090,947

1517368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з
інших бюджетів 0 3,351,701 3,351,701 3,351,701 3,351,701

1517369 7369 0490
Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту
приймальних відділень в опорних закладах охорони
здоров"я в госпітальних округах

0 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

1517400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє
господарство 11,963,719 11,963,719 0 0 0 -612,200 800,000 2,900,000 0 0 -3,512,200 11,351,519

1517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 450,000 450,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,450,000

1517462 7462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок субвенції з державного
бюджету

0 -4,312,200 -4,312,200 -4,312,200

1517463 7463 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих
бюджетів

11,513,719 11,513,719 2,700,000 -200,000 2,900,000 -200,000 14,213,719

1517600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
діяльністю 1,000,000 1,000,000 0 0 0 -12,384,618 -12,384,618 0 0 0 -12,384,618 -11,384,618

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000

1517670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -12,384,618 -12,384,618 -12,384,618 -12,384,618

1518000 8000 Інша діяльність 0 0 0 0 0 0 0 3,950,000 0 0 -3,950,000 0

1518300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 0 0 0 0 0 0 0 3,950,000 0 0 -3,950,000 0

1518311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0 0 3,950,000 -3,950,000 0



оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

видатки розвитку

з нихКод Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

у тому числі бюджет 
розвитку

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

місцевого бюджету видатки споживаннявидатки розвитку усьоговидатки споживанняусього

з них
Разом

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Загальний фонд

1900000 Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації  облдержадміністрації 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550,000

1910000 Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації  облдержадміністрації 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550,000

1917000 7000 Економічна діяльність 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550,000

1917400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє
господарство 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550,000

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000

1917470 7470 0456 Інші заходи у сфері дорожнього господарства -450,000 -450,000 0 -450,000

2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2318000 8000 Інша діяльність 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2318400 8400 Засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2318410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 236,000 236,000 0 236,000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації -236,000 -236,000 0 -236,000

2800000 Департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації 0 0 0 -8,140 0 0 0 0 0 0 0 0

2810000 Департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації 0 0 0 -8,140 0 0 0 0 0 0 0 0

2818000 8000 Інша діяльність 0 0 0 -8,140 0 0 0 0 0 0 0 0

2818300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 0 0 0 -8,140 0 0 0 0 0 0 0 0

2818320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду 0 -8,140 0 0

3100000 Управління майном обласної ради 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

3110000 Управління майном обласної ради 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

3110100 0100 Державне управління 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

3110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 100,000 100,000 0 0 100,000
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3700000 Департамент фінансів облдержадміністрації 0 0 0 0 0 -71,650,784 -63,650,784 0 0 0 -71,650,784 -71,650,784

3710000 Департамент фінансів облдержадміністрації 0 0 0 0 0 -71,650,784 -63,650,784 0 0 0 -71,650,784 -71,650,784

3717000 7000 Економічна діяльність 0 0 0 0 0 -63,650,784 -63,650,784 0 0 0 -63,650,784 -63,650,784
3717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 0 0 -63,650,784 -63,650,784 0 0 0 -63,650,784 -63,650,784

3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій 0 -63,650,784 -63,650,784 -63,650,784 -63,650,784

3718000 8000 Інша діяльність 0 0 0 0 0 -8,000,000 0 0 0 0 -8,000,000 -8,000,000

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 0 -8,000,000 -8,000,000 -8,000,000

Х Х Х РАЗОМ ВИДАТКІВ 19,682,206 19,682,206 12,742,927 -11,400,661 0 159,337,680 8,772,933 24,428,000 0 0 134,909,680 179,019,886

0200000 Обласна державна адміністрація 167,500 167,500 0 0 0 -167,500 -167,500 0 0 0 -167,500 0

0210000 Обласна державна адміністрація 167,500 167,500 0 0 0 -167,500 -167,500 0 0 0 -167,500 0

0219000 9000 Міжбюджетні трансферти 167,500 167,500 0 0 0 -167,500 -167,500 0 0 0 -167,500 0

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 

167,500 167,500 -167,500 -167,500 -167,500 0

0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації 38,862,782 18,862,782 0 0 20,000,000 81,008,090 1,008,090 0 0 0 81,008,090 119,870,872

0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації 38,862,782 18,862,782 0 0 20,000,000 81,008,090 1,008,090 0 0 0 81,008,090 119,870,872

0619000 9000 Міжбюджетні трансферти 38,862,782 18,862,782 0 0 20,000,000 81,008,090 1,008,090 0 0 0 81,008,090 119,870,872

0619300 9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету

38,862,782 18,862,782 0 0 20,000,000 80,000,000 0 0 0 0 80,000,000 118,862,782

0619320 9320 0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду

1,440,000 1,440,000 0 1,440,000

0619330 9330 0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-426,667 -426,667 0 -426,667

0619350 9350 0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

17,422,782 17,422,782 0 17,422,782

0619360 9360 0180
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми
"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

20,000,000 20,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000

0619380 9380 0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів субвенції на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами, що утворився на
початок бюджетного періоду

426,667 426,667 0 426,667
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0619700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 
коштів  місцевих бюджетів

0 0 0 0 0 1,008,090 1,008,090 0 0 0 1,008,090 1,008,090

0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 0 1,008,090 1,008,090 1,008,090 1,008,090

0700000 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 34,443,657 15,031,957 0 0 19,411,700 0 0 0 0 0 0 34,443,657

0710000 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 34,443,657 15,031,957 0 0 19,411,700 0 0 0 0 0 0 34,443,657

0719000 9000 Міжбюджетні трансферти 34,443,657 15,031,957 0 0 19,411,700 0 0 0 0 0 0 34,443,657

0719400 9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі
охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного
бюджету

34,443,657 15,031,957 0 0 19,411,700 0 0 0 0 0 0 34,443,657

0719411 9411 0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

22,439,557 3,827,857 18,611,700 0 22,439,557

0719412 9412 0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

800,000 800,000 0 800,000

0719430 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

11,204,100 11,204,100 0 11,204,100

0800000 Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 11,836,519 -1,154,758 0 0 12,991,277 0 0 0 0 0 0 11,836,519

0810000 Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 11,836,519 -1,154,758 0 0 12,991,277 0 0 0 0 0 0 11,836,519

0819000 9000 Міжбюджетні трансферти 11,836,519 -1,154,758 0 0 12,991,277 0 0 0 0 0 0 11,836,519

0819200 9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального захисту
за рахунок субвенцій з державного бюджету

12,991,277 0 0 0 12,991,277 0 0 0 0 0 0 12,991,277

0819240 9240

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення для окремих категорій
населення за рахунок відповідних субвенцій з державного
бюджету

13,928,210 0 0 0 13,928,210 0 0 0 0 0 0 13,928,210



оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

видатки розвитку

з нихКод Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

у тому числі бюджет 
розвитку

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

місцевого бюджету видатки споживаннявидатки розвитку усьоговидатки споживанняусього

з них
Разом

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Загальний фонд

0819241 9241 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті
10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи,
яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14
частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

10,689,652 10,689,652 0 10,689,652

0819242 9242 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів
11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій
відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1,432,534 1,432,534 0 1,432,534

0819243 9243 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей учасників бойових дій на території інших
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з
числа учасників бойових дій на території інших держав,
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у
цих державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

1,806,024 1,806,024 0 1,806,024



оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

видатки розвитку

з нихКод Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

у тому числі бюджет 
розвитку

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

місцевого бюджету видатки споживаннявидатки розвитку усьоговидатки споживанняусього

з них
Разом

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Загальний фонд

0819270 9270 0180

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

-936,933 -936,933 0 -936,933

0819700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 
коштів  місцевих бюджетів

-1,154,758 -1,154,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,154,758

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -1,154,758 -1,154,758 0 -1,154,758

0900000 Служба у справах дітей облдержадміністрації 936,933 0 0 0 936,933 0 0 0 0 0 0 936,933

0910000 Служба у справах дітей облдержадміністрації 936,933 0 0 0 936,933 0 0 0 0 0 0 936,933

0919000 9000 Міжбюджетні трансферти 936,933 0 0 0 936,933 0 0 0 0 0 0 936,933

0919200 9200
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм соціального захисту
за рахунок субвенцій з державного бюджету

936,933 0 0 0 936,933 0 0 0 0 0 0 936,933

0919270 9270 0180

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

936,933 936,933 0 936,933

1500000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

56,800,000 0 0 0 56,800,000 2,400,000 0 0 0 0 2,400,000 59,200,000

1510000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

56,800,000 0 0 0 56,800,000 2,400,000 0 0 0 0 2,400,000 59,200,000

1519000 9000 Міжбюджетні трансферти 56,800,000 0 0 0 56,800,000 2,400,000 0 0 0 0 2,400,000 59,200,000

1519400 9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі
охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного
бюджету

56,800,000 0 0 0 56,800,000 0 0 0 0 0 0 56,800,000

1519460 9460 0180

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з
реконструкції, капітального ремонту приймальних
відділень в опорних закладах охорони здоров'я у
госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

56,800,000 56,800,000 0 0 56,800,000



оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

видатки розвитку

з нихКод Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

у тому числі бюджет 
розвитку

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

місцевого бюджету видатки споживаннявидатки розвитку усьоговидатки споживанняусього

з них
Разом

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Загальний фонд

1519700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 
коштів  місцевих бюджетів

0 0 0 0 0 2,400,000 0 0 0 0 2,400,000 2,400,000

1519770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000

2800000 Департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 0 -451,640 0 0 451,640 0

2810000 Департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 0 -451,640 0 0 451,640 0

2819000 9000 Міжбюджетні трансферти 0 0 0 0 0 0 0 -451,640 0 0 451,640 0

2819700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 
коштів  місцевих бюджетів

0 0 0 0 0 0 0 -451,640 0 0 451,640 0

2819740 9740 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів 0 0 -451,640 451,640 0

3000000
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації

540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540,000

3010000
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації

540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540,000

3019000 9000 Міжбюджетні трансферти 540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540,000

3019800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 

540,000 540,000 0 540,000

3700000 Департамент фінансів облдержадміністрації 79,890,749 79,890,749 0 0 0 54,911,708 54,911,708 0 0 0 54,911,708 134,802,457

3710000 Департамент фінансів облдержадміністрації 79,890,749 79,890,749 0 0 0 54,911,708 54,911,708 0 0 0 54,911,708 134,802,457

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 79,890,749 79,890,749 0 0 0 54,911,708 54,911,708 0 0 0 54,911,708 134,802,457

3719600 9600
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення інших програм та заходів за
рахунок субвенцій з державного бюджету

79,627,573 79,627,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,627,573

3719620 9620 0180

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

79,627,573 79,627,573 0 0 79,627,573

3719700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 
коштів  місцевих бюджетів

263,176 263,176 0 0 0 55,451,708 55,451,708 0 0 0 55,451,708 55,714,884



оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

видатки розвитку

з нихКод Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

у тому числі бюджет 
розвитку

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

місцевого бюджету видатки споживаннявидатки розвитку усьоговидатки споживанняусього

з них
Разом

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Загальний фонд

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 263,176 263,176 55,451,708 55,451,708 55,451,708 55,714,884

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

0 -540,000 -540,000 -540,000 -540,000

Х Х Х РАЗОМ ТРАНСФЕРТІВ 223,478,140 113,338,230 0 0 110,139,910 138,152,298 55,752,298 -451,640 0 0 138,603,938 361,630,438

Х Х Х УСЬОГО 243,160,346 133,020,436 12,742,927 -11,400,661 110,139,910 297,489,978 64,525,231 23,976,360 0 0 273,513,618 540,650,324

Кропивка
Перший заступник голови обласної ради                       О. ЛЕМЕШКО



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1500000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

743,396 394,000 0 1,137,396 0 -394,000 0 -394,000 743,396 0 0 743,396

1510000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

743,396 394,000 0 1,137,396 0 -394,000 0 -394,000 743,396 0 0 743,396

1518000 8000 Інша діяльність 743,396 394,000 0 1,137,396 0 -394,000 0 -394,000 743,396 0 0 743,396
1518800 8800 Кредитування 743,396 394,000 0 1,137,396 0 -394,000 0 -394,000 743,396 0 0 743,396

1518820 8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення

743,396 394,000 1,137,396 -394,000 -394,000 743,396 0 0 743,396

1518821 8821 1060
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла

743,396 394,000 1,137,396 0 743,396 394,000 0 1,137,396

1518822 8822 1060
Повернення пільгових довгострокових кредитів,
наданих молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла

-394,000 -394,000 0 -394,000 0 -394,000

× × × УСЬОГО 743,396 394,000 0 1,137,396 0 -394,000 0 -394,000 743,396 0 0 743,396

Перший заступник голови обласної ради

Кропивка

загальний 
фонд

спеціальний фонд

16100000000
(код бюджету)

разом

Додаток  4
до рішення пленарного засідання другої
сесії обласної ради восьмого скликання
29.12.2020 №

загальний 
фонд

спеціальний фонд

разом

ЗМІНИ КРЕДИТУВАННЯ 
обласного бюджету у 2020 році

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

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом



грн. грн.

в тому числі в тому числі

будівництво житла та 
приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання наближених до 
сімейних за адресою: 

вул.Широка, 33, с.Чутівка, 
Оржицького району 
Полтавської області. 

Коригування

для підстанції екстреної 
медичної допомоги Машівського 

району  КП "Полтавський 
обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 
катастроф" Полтавської обласної 

ради на стимулюючі виплати 
медичним працівникам в період 
боротьби з пандемією COVID-19

  поточний ремонт 
автодороги О1707098 

Максимівка-Варварівка-
Мартинівка , що 

знаходиться в межах села 
Мартинівка від в'їзду в 

село зі сторони с. 
Варварівка до автобусної 
зупинки біля місцевого 

стадіону

поточний дрібний ремонт 
О1708116 Комендантівка 

- Вібли та О 1711147 
Дмитрівка -Кобелячок -
Кишеньки Кобеляцького 
району   Комендатівська 

с/р                 

експлуатаційне 
утримання (ямковий 
ремонт) дорожнього 
покриття автодороги 
О1708109 Кустолові 

Кущі-Іванівка-
Бродщина-Миколаївка 

на території 
Бродщинської сільської 

ради Кобеляцького 
району Полтавської 

області 

41050900 41050900 41053300 41053300 41053500 41053500 41053500 41053500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області 0 0 0 0 0 0 0 0

16201100000 Бюджет міста Полтави 0 0 0
16205100000 Бюджет міста Миргорода 0 0 0

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області 259,575 259,575 0 0 3,875,000 450,000 500,000 125,000

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району 0 0 0
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району 0 0 0
16305200000 Районний бюджет Диканського району 0 0 0
16306200000 Районний бюджет Зінківського району 0 0 0
16307200000 Районний бюджет Карлівського району 0 0 600,000 450,000
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району 0 0 825,000 500,000 125,000
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району 0 0 -300,000
16312200000 Районний бюджет Лубенського району 0 0 100,000
16314200000 Районний бюджет Миргородського району 0 0 2,100,000
16317200000 Районний бюджет Оржицького району 259,575 259,575 0 0
16322200000 Районний бюджет Хорольського району 0 0 350,000
16324200000 Районний бюджет Чутівського району 0 0 200,000
16326200000 Районний бюджет Котелевського району 0 0 0

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області 0 0 30,000 30,000 7,638,719 0 0 0

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 1,012,269

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 200,000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Додаток 5 
до рішення пленарного засідання другої
сесії обласної ради восьмого скликання
 29.12.2020 №

ЗМІНИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2020 рік
16100000000

(код бюджету)

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

утримання об'єктів 
спільного користування 

чи ліквідацію 
негативних наслідків 
діяльності об'єктів 

спільного користування

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

Трансферти з інших місцевих бюджетів

загального фонду на:

Субвенція з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного 

бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних 
доріг загального 

користування місцевого 
значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 
населених пунктах - всього

в тому числі

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам



в тому числі в тому числі

будівництво житла та 
приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання наближених до 
сімейних за адресою: 

вул.Широка, 33, с.Чутівка, 
Оржицького району 
Полтавської області. 

Коригування

для підстанції екстреної 
медичної допомоги Машівського 

району  КП "Полтавський 
обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 
катастроф" Полтавської обласної 

ради на стимулюючі виплати 
медичним працівникам в період 
боротьби з пандемією COVID-19

  поточний ремонт 
автодороги О1707098 

Максимівка-Варварівка-
Мартинівка , що 

знаходиться в межах села 
Мартинівка від в'їзду в 

село зі сторони с. 
Варварівка до автобусної 
зупинки біля місцевого 

стадіону

поточний дрібний ремонт 
О1708116 Комендантівка 

- Вібли та О 1711147 
Дмитрівка -Кобелячок -
Кишеньки Кобеляцького 
району   Комендатівська 

с/р                 

експлуатаційне 
утримання (ямковий 
ремонт) дорожнього 
покриття автодороги 
О1708109 Кустолові 

Кущі-Іванівка-
Бродщина-Миколаївка 

на території 
Бродщинської сільської 

ради Кобеляцького 
району Полтавської 

області 

41050900 41050900 41053300 41053300 41053500 41053500 41053500 41053500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

утримання об'єктів 
спільного користування 

чи ліквідацію 
негативних наслідків 
діяльності об'єктів 

спільного користування

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

Трансферти з інших місцевих бюджетів

загального фонду на:

Субвенція з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного 

бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних 
доріг загального 

користування місцевого 
значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 
населених пунктах - всього

в тому числі

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 2,735,000

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 1,000,000

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 479,450

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської 
об’єднаної територіальної громади 0 0 300,000

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 30,000 30,000 0

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 200,000

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 52,000

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади 0 0 0

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 0 0 1,660,000

18100000000 Обласний бюджет Сумської області 0 0 0
× УСЬОГО 259,575 259,575 30,000 30,000 11,513,719 450,000 500,000 125,000



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району
16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

грн.

експлуатаційне 
утримання (ямковий 
ремонт) автодороги 

01708112 Шевченки-
Дашківка-Рибалки на 
території Дашківської 

сільської ради 
Кобеляцького району 
Полтавської області

 поточний ремонт 
автодороги С171528 

/Р-42/ Марченки-
Лещенки на 

території 
Біликівської сіл/р

експлуатаційне 
утримання автодороги 

О1713185 /Р-42/ 
Новооріхівка-Ромодан-

Покровська Багачка 
Ромоданівська 
селищна рада

  С171509 
Клюшниківка-

Сохацьке-Травневе 
на території  

Клюшниківської 
сільської ради

  С171508 
Клюшниківка-

Сохацьке-Травневе 
на території  

Клюшниківської 
сільської ради

 поточний 
ремонт дороіг 

О1719270 Валок-
Бугаївка-

Циганське ( в 
межах 

Пальчиківської 
сіл.р.)

 поточний ремонт 
дороіг О1719270 Валок-
Бугаївка-Циганське ( 
на відрізку Гутирівка-

Бугаївка)

 поточний ремонт 
дороіг О1719269 

Гутирівка-
Пальчиківка-
Келебердівка

експлуатаційне 
утримання 

автомобільної дороги 
О1724341 Чутове-

Щасливе-Вільхуватка-
Грякове в межах 
Вільхуватської 
сільської ради 

Чутівського району 
Полтавської області

поточний ремонт 
автомобільної дороги 

загального 
користування 

місцевого значення 
О1702016 Межа 

області - Розбишівка - 
/Т-17-05/ Гадяцького 
району  Полтавської 
області (окремими 

ділянками )

співфінансування 
поточного ремонту 
автомобільних доріг 
місцевого значення 
С171501, С171502, 

С1715211, С171518, 
О1715217, О1715208, 
О1715209, О1715219, 

О1715212 

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200,000 1,000,000 1,100,000 -200,000 200,000 0 0 0 200,000 0 0

200,000

1,000,000 1,100,000 -200,000 200,000

200,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 200,000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

в тому числі



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

18100000000 Обласний бюджет Сумської області
× УСЬОГО

експлуатаційне 
утримання (ямковий 
ремонт) автодороги 

01708112 Шевченки-
Дашківка-Рибалки на 
території Дашківської 

сільської ради 
Кобеляцького району 
Полтавської області

 поточний ремонт 
автодороги С171528 

/Р-42/ Марченки-
Лещенки на 

території 
Біликівської сіл/р

експлуатаційне 
утримання автодороги 

О1713185 /Р-42/ 
Новооріхівка-Ромодан-

Покровська Багачка 
Ромоданівська 
селищна рада

  С171509 
Клюшниківка-

Сохацьке-Травневе 
на території  

Клюшниківської 
сільської ради

  С171508 
Клюшниківка-

Сохацьке-Травневе 
на території  

Клюшниківської 
сільської ради

 поточний 
ремонт дороіг 

О1719270 Валок-
Бугаївка-

Циганське ( в 
межах 

Пальчиківської 
сіл.р.)

 поточний ремонт 
дороіг О1719270 Валок-
Бугаївка-Циганське ( 
на відрізку Гутирівка-

Бугаївка)

 поточний ремонт 
дороіг О1719269 

Гутирівка-
Пальчиківка-
Келебердівка

експлуатаційне 
утримання 

автомобільної дороги 
О1724341 Чутове-

Щасливе-Вільхуватка-
Грякове в межах 
Вільхуватської 
сільської ради 

Чутівського району 
Полтавської області

поточний ремонт 
автомобільної дороги 

загального 
користування 

місцевого значення 
О1702016 Межа 

області - Розбишівка - 
/Т-17-05/ Гадяцького 
району  Полтавської 
області (окремими 

ділянками )

співфінансування 
поточного ремонту 
автомобільних доріг 
місцевого значення 
С171501, С171502, 

С1715211, С171518, 
О1715217, О1715208, 
О1715209, О1715219, 

О1715212 

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

в тому числі

1,000,000

200,000

200,000 1,000,000 1,100,000 -200,000 200,000 0 0 0 200,000 1,000,000 200,000



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району
16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

грн.

поточний дрібний 
ремонт О1712172 
Сенча - Хитці - 

Снітин 
Лохвицького 

району  
Сенчанська с/р

поточний 
дрібний ремонт 

О1720284 
Решетилівка - 

Шрамки -
Каленки  

Решетилівського 
району            

поточний дрібний 
ремонт ділянки 

доріг 
м.Решетилівка по 

вул.Шевченка, 
Матросова 

Решетилівського 
району Полтавської 

області

поточний дрібний 
ремонт ділянки дороги 
по вул.Грушевського в 

м.Решетилівка 
Решетилівського 

району Полтавської 
області

експлуатаційне 
утримання ділянки 

дороги по вул. 
Кооперативна, вул. 
Грушевського в м. 

Решетилівка, 
Решетилівського 

району Полтавської 
області

ремонт автомобільних 
доріг: О1702030 

Сергіївка-Петрівка-
Роменська- Комишня; 
О1702031 Сергіївка-
Петрівка-Роменська-

Ручки

експлуатаційне 
утримання автодоріг 
О1703038 Глобине - 
Горби- Бугаївка на 

ділянці м. Глобине - с. 
Жуки; О1722377 

під"їзд до м. Глобине

ремонт автодоріг О1719275 
Мала Рублівка- Полтава-
Нестеренки; О1719276 

Руновщина-Флорівка-Нова 
Кочубеївка; С171921 Мала 

Рублівка - Рунівщина - 
Мар"ївка - Васильці;С171828 
/від О170369/ до /О1719276/ 

Підгорне- Петрашівка - 
Сягайли; С171930 Божкове - 

Шили- Полтава; С171933 
Вільховий Ріг - Черкасівка 

Полтавського району 
Новоселівська сільська ОТГ

поточний дрібний 
ремонт дорожнього 

покриття вулиць і доріг  
с.Староаврамівка 

Хорольського р-ну   
(С172212 Шишаки - 

Староаврамівка -/М-03/)

фінансування 
експлуатаційного 

утримання 
автодороги 
О1719279 

Терентіївка-
Залізничне-

Ковалівка /М-03/ 
Полтавського 

району 
Новоселівська 
сільська ОТГ

поточний дрібний 
ремонт дорожнього 
покриття вулиць і 

доріг  
с.Новоаврамівка 

Хорольського 
району (О1722318 
Староаврамівка -
Новоаврамівка)

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0

350,000

479,450 1,000,000 800,000 350,000 585,000 300,000 1,012,269 1,260,000 0 300,000 200,000

1,012,269

200,000

в тому числі

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

18100000000 Обласний бюджет Сумської області
× УСЬОГО

поточний дрібний 
ремонт О1712172 
Сенча - Хитці - 

Снітин 
Лохвицького 

району  
Сенчанська с/р

поточний 
дрібний ремонт 

О1720284 
Решетилівка - 

Шрамки -
Каленки  

Решетилівського 
району            

поточний дрібний 
ремонт ділянки 

доріг 
м.Решетилівка по 

вул.Шевченка, 
Матросова 

Решетилівського 
району Полтавської 

області

поточний дрібний 
ремонт ділянки дороги 
по вул.Грушевського в 

м.Решетилівка 
Решетилівського 

району Полтавської 
області

експлуатаційне 
утримання ділянки 

дороги по вул. 
Кооперативна, вул. 
Грушевського в м. 

Решетилівка, 
Решетилівського 

району Полтавської 
області

ремонт автомобільних 
доріг: О1702030 

Сергіївка-Петрівка-
Роменська- Комишня; 
О1702031 Сергіївка-
Петрівка-Роменська-

Ручки

експлуатаційне 
утримання автодоріг 
О1703038 Глобине - 
Горби- Бугаївка на 

ділянці м. Глобине - с. 
Жуки; О1722377 

під"їзд до м. Глобине

ремонт автодоріг О1719275 
Мала Рублівка- Полтава-
Нестеренки; О1719276 

Руновщина-Флорівка-Нова 
Кочубеївка; С171921 Мала 

Рублівка - Рунівщина - 
Мар"ївка - Васильці;С171828 
/від О170369/ до /О1719276/ 

Підгорне- Петрашівка - 
Сягайли; С171930 Божкове - 

Шили- Полтава; С171933 
Вільховий Ріг - Черкасівка 

Полтавського району 
Новоселівська сільська ОТГ

поточний дрібний 
ремонт дорожнього 

покриття вулиць і доріг  
с.Староаврамівка 

Хорольського р-ну   
(С172212 Шишаки - 

Староаврамівка -/М-03/)

фінансування 
експлуатаційного 

утримання 
автодороги 
О1719279 

Терентіївка-
Залізничне-

Ковалівка /М-03/ 
Полтавського 

району 
Новоселівська 
сільська ОТГ

поточний дрібний 
ремонт дорожнього 
покриття вулиць і 

доріг  
с.Новоаврамівка 

Хорольського 
району (О1722318 
Староаврамівка -
Новоаврамівка)

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

в тому числі

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

1,000,000 800,000 350,000 585,000

479,450

300,000

1,260,000 300,000

479,450 1,000,000 800,000 350,000 585,000 300,000 1,012,269 1,260,000 350,000 300,000 200,000



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району
16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

грн. грн.

в тому числі

 поточний 
ремонт дороги Р-

42 О1713185 
Новооріхівка-

Ромодан-
Покровська 

Багачка

  С171509 
Клюшниківка-

Сохацьке-
Травневе на 

території  
Клюшниківської 

сільської ради

  С171508 
Клюшниківка-

Сохацьке-Травневе 
на території  

Клюшниківської 
сільської ради

експлуатаційне 
утримання (заходи з 

організації та безпеки 
дорожнього руху на 

автомобільних дорогах 
місцевого значення ) в 
межах Новоселівської 

об'єднаної 
територіальної 

громади

 Експлуатацій-не 
утримання 01707098 

Максимівка - 
Варварівка - 

Мартинівка в межах 
села Мартинівка 

Карлівського району

Поточний ремонт дороги 
Лохвиця-Безсали 

(01712159 по 
вул.Тесленка в 

с.Харківці Лохвицького 
району Полтавської 

області)

експлуатаційне 
утримання 

автомобільних 
доріг: 01719277 

Дудникове - Степне 
у межах 

с.Дудникове та 
01719278 

Василівка - /М-03/ 
у с.Василівка 

відшкодування витрат за 
надану спеціалізовану 

медичну допомогу хворим 
Сумської області у 

відділенні для 
примусового лікування з 
посиленим наглядом КП 

"Обласний заклад з 
надання психіатричної 
допомоги Полтавської 

обласної ради" за ІІ 
квартал та погашення 

заборгованості за І квартал 
2020 року

відшкодування витрат за 
надану спеціалізовану 

медичну допомогу хворим 
Сумської області у відділенні 
для примусового лікування з 

посиленим наглядом КП 
"Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги 
Полтавської обласної ради" за 
ІІІ та ІУ квартал та погашення 

заборгованості за ІІ квартал 
2020 року

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053900 41053900 41053900
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0

100,000 -200,000 200,000 0 150,000 -300,000 0 0 0 0 4,134,575

0 0
0 0
0 0
0 0

150,000 0 600,000
0 825,000

-300,000 0 -300,000
100,000 0 100,000

-200,000 200,000 0 2,100,000
0 259,575
0 350,000
0 200,000
0 0

0 0 0 100,000 0 0 52,000 0 0 0 7,668,719

0 1,012,269

0 0

0 0

0 0

0 200,000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:
в тому числі

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти з інших місцевих бюджетів

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 

загальному фонду

Інші субвенції з 
місцевого 

бюджету - всього



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

18100000000 Обласний бюджет Сумської області
× УСЬОГО

в тому числі

 поточний 
ремонт дороги Р-

42 О1713185 
Новооріхівка-

Ромодан-
Покровська 

Багачка

  С171509 
Клюшниківка-

Сохацьке-
Травневе на 

території  
Клюшниківської 

сільської ради

  С171508 
Клюшниківка-

Сохацьке-Травневе 
на території  

Клюшниківської 
сільської ради

експлуатаційне 
утримання (заходи з 

організації та безпеки 
дорожнього руху на 

автомобільних дорогах 
місцевого значення ) в 
межах Новоселівської 

об'єднаної 
територіальної 

громади

 Експлуатацій-не 
утримання 01707098 

Максимівка - 
Варварівка - 

Мартинівка в межах 
села Мартинівка 

Карлівського району

Поточний ремонт дороги 
Лохвиця-Безсали 

(01712159 по 
вул.Тесленка в 

с.Харківці Лохвицького 
району Полтавської 

області)

експлуатаційне 
утримання 

автомобільних 
доріг: 01719277 

Дудникове - Степне 
у межах 

с.Дудникове та 
01719278 

Василівка - /М-03/ 
у с.Василівка 

відшкодування витрат за 
надану спеціалізовану 

медичну допомогу хворим 
Сумської області у 

відділенні для 
примусового лікування з 
посиленим наглядом КП 

"Обласний заклад з 
надання психіатричної 
допомоги Полтавської 

обласної ради" за ІІ 
квартал та погашення 

заборгованості за І квартал 
2020 року

відшкодування витрат за 
надану спеціалізовану 

медичну допомогу хворим 
Сумської області у відділенні 
для примусового лікування з 

посиленим наглядом КП 
"Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги 
Полтавської обласної ради" за 
ІІІ та ІУ квартал та погашення 

заборгованості за ІІ квартал 
2020 року

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053900 41053900 41053900
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:
в тому числі

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти з інших місцевих бюджетів

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 

загальному фонду

Інші субвенції з 
місцевого 

бюджету - всього

0 2,735,000

0 1,000,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 479,450

0 300,000

0 0

0 30,000

0 200,000

0 0

0 0

0 0

52,000 0 52,000

0 0

0 0

100,000 0 1,660,000

2,529,173 708,623 1,820,550 2,529,173
100,000 -200,000 200,000 100,000 150,000 -300,000 52,000 2,529,173 708,623 1,820,550 14,332,467



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району
16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

в тому числі

ремонт 
автомобільної 

дороги Василівка-
Нова Галещина-
Пришиб (індекс 

01709128) в межах 
с.Горбані

ремонт автодоріг О1719275 Мала 
Рублівка- Полтава-Нестеренки; 

О1719276 Руновщина-Флорівка-
Нова Кочубеївка; С171921 Мала 

Рублівка - Рунівщина - Мар"ївка - 
Васильці;С171828 /від О170369/ 

до /О1719276/ Підгорне- 
Петрашівка - Сягайли; С171930 

Божкове - Шили- Полтава; 
С171933 Вільховий Ріг - 

Черкасівка Полтавського району 
Новоселівська сільська ОТГ

експлуатаційне утримання 
доріг С 171928 /Мала 
Рублівка - Полтава/ - 

/Рунівщина - Флорівка - 
Підгірне/ - Петрашівка, С 

171931 Божківське - 
Новоселівка / в населених 

пунктах Новоселівської 
сільської ради

експлуатаційне утримання автодоріг 
01719275 /Мала Рублівка - 

Рунівщина/ Нестеренки, 01 719276 
Рун івщина - Флорівка Нова 

Кочубеївка С 171921 /Мала Рублівка - 
Полтава/ - Мар'ївка - Васмльці С 

171929 Сягайли Карнаухи . С 171930 
Божкове - /Мала Рублівка Полтава/. 
С 171933 Вільховий Ріг Черкасівка 
Вулиці доріг комунальної власності 

в межах
Новоселівського ОТГ Полтавського 
району Новоселівська сільська ОТГ

співфінансування 
для ремонту догоги 

О1722318 
Строаврамівка - 
Новоаврамівка

cпівфінансування на 
придбання 

спеціалізованої 
комунальної техніки

співфінансування для 
закупівлі 

спеціалізованої 
техніки 

Полтавському 
комунальному 

автотранспортному 
підприємству 1628

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053600 41053600 41053600
44 45 46 47 48 49 50 51 52

0 0 0 0 0 0 3,355,000 0 3,355,000

0 3,355,000 3,355,000
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2,700,000 1,650,000 1,250,000 1,250,000 -1,250,000 -200,000 1,990,000 1,990,000 0

0 0

0 1,990,000 1,990,000

0 0

0 0

-200,000 -200,000 0

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

спеціального фонду на: спеціального фонду на:

Субвенція з
місцевого бюджету на 

здійснення 
природоохоронних 

заходів - всього

Субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних 
доріг загального 

користування місцевого 
значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 
населених пунктах - всього

в тому числі



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

18100000000 Обласний бюджет Сумської області
× УСЬОГО

в тому числі

ремонт 
автомобільної 

дороги Василівка-
Нова Галещина-
Пришиб (індекс 

01709128) в межах 
с.Горбані

ремонт автодоріг О1719275 Мала 
Рублівка- Полтава-Нестеренки; 

О1719276 Руновщина-Флорівка-
Нова Кочубеївка; С171921 Мала 

Рублівка - Рунівщина - Мар"ївка - 
Васильці;С171828 /від О170369/ 

до /О1719276/ Підгорне- 
Петрашівка - Сягайли; С171930 

Божкове - Шили- Полтава; 
С171933 Вільховий Ріг - 

Черкасівка Полтавського району 
Новоселівська сільська ОТГ

експлуатаційне утримання 
доріг С 171928 /Мала 
Рублівка - Полтава/ - 

/Рунівщина - Флорівка - 
Підгірне/ - Петрашівка, С 

171931 Божківське - 
Новоселівка / в населених 

пунктах Новоселівської 
сільської ради

експлуатаційне утримання автодоріг 
01719275 /Мала Рублівка - 

Рунівщина/ Нестеренки, 01 719276 
Рун івщина - Флорівка Нова 

Кочубеївка С 171921 /Мала Рублівка - 
Полтава/ - Мар'ївка - Васмльці С 

171929 Сягайли Карнаухи . С 171930 
Божкове - /Мала Рублівка Полтава/. 
С 171933 Вільховий Ріг Черкасівка 
Вулиці доріг комунальної власності 

в межах
Новоселівського ОТГ Полтавського 
району Новоселівська сільська ОТГ

співфінансування 
для ремонту догоги 

О1722318 
Строаврамівка - 
Новоаврамівка

cпівфінансування на 
придбання 

спеціалізованої 
комунальної техніки

співфінансування для 
закупівлі 

спеціалізованої 
техніки 

Полтавському 
комунальному 

автотранспортному 
підприємству 1628

41053500 41053500 41053500 41053500 41053500 41053600 41053600 41053600
44 45 46 47 48 49 50 51 52

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

спеціального фонду на: спеціального фонду на:

Субвенція з
місцевого бюджету на 

здійснення 
природоохоронних 

заходів - всього

Субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних 
доріг загального 

користування місцевого 
значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 
населених пунктах - всього

в тому числі

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,650,000 1,650,000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,250,000 1,250,000 1,250,000 -1,250,000 0

0 0
2,700,000 1,650,000 1,250,000 1,250,000 -1,250,000 -200,000 5,345,000 1,990,000 3,355,000



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району
16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

грн

капітальний ремонт будівлі опорного 
закладу "Шишацька спеціалізована 

школа ім. В.І.Вернадського 
Шишацької селищної ради 

Полтавської області" в смт Шишаки 
Полтавської області

реконструкція будівлі колишнього 
терапевтичного відділення Решетилівської 

ЦРЛ під п’ятиквартирний будинок з 
службовими квартирами по вул. 

Грушевського, 76 в м. Решетилівка 
Полтавської області. Коригування

співфінансування будівництва 
амбулаторії по вулиці Польовій 

в с. Балясне Диканського 
району Полтавської області

співфінансування проєкту "Амбулаторія 
по вул.Станіслава Горєва в смт Гоголево 

Великобагачанського району - 
будівництво"

співфінансування придбання 
телемедичного обладнання 

комунальних закладів охорони 
здоров'я у сільській місцевості

41053700 41053700 41053700 41053700 41053700 41053700
53 54 55 56 57 58

0 0 0 0 0 0

0
0

468,118 0 0 240,000 207,580 20,538

207,580 207,580
0

240,000 240,000
0
0

13,692 13,692
0

6,846 6,846
0
0
0
0
0

2,883,583 2,282,971 450,000 0 0 150,612

0

0

0

2,282,971 2,282,971

0

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

співфінансування 
інвестиційних проектів - 

всього

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

спеціального фонду на:
в тому числі



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

18100000000 Обласний бюджет Сумської області
× УСЬОГО

капітальний ремонт будівлі опорного 
закладу "Шишацька спеціалізована 

школа ім. В.І.Вернадського 
Шишацької селищної ради 

Полтавської області" в смт Шишаки 
Полтавської області

реконструкція будівлі колишнього 
терапевтичного відділення Решетилівської 

ЦРЛ під п’ятиквартирний будинок з 
службовими квартирами по вул. 

Грушевського, 76 в м. Решетилівка 
Полтавської області. Коригування

співфінансування будівництва 
амбулаторії по вулиці Польовій 

в с. Балясне Диканського 
району Полтавської області

співфінансування проєкту "Амбулаторія 
по вул.Станіслава Горєва в смт Гоголево 

Великобагачанського району - 
будівництво"

співфінансування придбання 
телемедичного обладнання 

комунальних закладів охорони 
здоров'я у сільській місцевості

41053700 41053700 41053700 41053700 41053700 41053700
53 54 55 56 57 58

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

співфінансування 
інвестиційних проектів - 

всього

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

спеціального фонду на:
в тому числі

450,000 450,000

0

0

0

34,230 34,230

0

0

0

0

0

54,768 54,768

13,692 13,692

6,846 6,846

27,384 27,384

13,692 13,692

0

0

0

0
3,351,701 2,282,971 450,000 240,000 207,580 171,150



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району
16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

грн.

реконструкція 
ділянки теплової 
мережі від ТК_13 
до ТК-15 котельні 
по вул. Покровська 

2-А, в 
м.Решетилівка 

КП  ПОР 
"Полтававодоканал"

покращення 
матеріально-технічної 

бази комунального 
підприємства 
"Полтавський 

обласний центр 
екстреної медичної 

допомоги та 
медицини катастроф" 
Полтавської обласної 

ради

придбання основних 
засобів для станції 
екстреної медичної 

допомоги №4 
м.Миргород  КП 

"Полтавський 
обласний центр 

екстреної медичної 
допомоги та медицини 

катастроф" 
Полтавської обласної 

ради 

фінансування другого 
етапу робіт з 

переключення споживачів 
109 мікрорайону м. 

Полтави з промислової 
котельні ПАТ «ПТМЗ» на 

котельні ПОКВПТГ 
«Полтаватеплоенерго»

здійснення часткового 
фінансування проєкту 

оснащення вузлами 
комерційного обліку 

систем гарячого 
водопостачання житлових 

будинків різних форм 
власності у м.Полтаві для 
Полтавського обласного 

комунального виробничого 
підприємства теплового 

господарства 
"Полтаватеплоенерго"

придбання матеріалів та 
обладнання для реалізації 

робіт з тимчасового 
переключення 
споживачів 109 

мікрорайону м. Полтави з 
промислової котельні 

ПАТ „ПТМЗ” на 
котельню Полтавського 
обласного комунального 

виробничого 
підприємства теплового 

господарства

співфінансування 
придбання 

шкільних автобусів, 
у тому числі 
обладнаних 

місцями для дітей з 
особливими 

освітніми 
потребами

співфінансування 
проєкту на 
придбання 

асинезаційної 
машини 

(спеціалізованої 
комунальної 

техніки)

41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

-3,972,405 0 0 0 27,595 -8,000,000 3,500,000 500,000 0 0 -617,405 -617,405

-4,000,000 -8,000,000 3,500,000 500,000 -645,000 -645,000
27,595 27,595 27,595 27,595

2,940,000 0 0 10,000 0 0 0 0 2,930,000 0 3,408,118 7,542,693

0 207,580 207,580
370,000 370,000 370,000 370,000

0 240,000 240,000
370,000 370,000 370,000 370,000

0 0 600,000
0 13,692 838,692

525,000 525,000 525,000 225,000
0 6,846 106,846
0 0 2,100,000

555,000 555,000 555,000 814,575
0 0 350,000

565,000 10,000 555,000 565,000 765,000
555,000 555,000 555,000 555,000

6,106,500 764,000 80,000 0 0 0 0 0 4,212,500 1,050,000 13,680,083 21,348,802

0 0 1,012,269

647,500 647,500 2,637,500 2,637,500

370,000 370,000 370,000 370,000

0 2,282,971 2,282,971

0 -200,000 0

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Інші 
субвенції з 
місцевого 

бюджету - 
всього

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

спеціального фонду на:

УСЬОГО 
трансфертів з 

інших 
місцевих 
бюджетів

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 
спеціальному 

фонду



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного трансферту

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

18100000000 Обласний бюджет Сумської області
× УСЬОГО

реконструкція 
ділянки теплової 
мережі від ТК_13 
до ТК-15 котельні 
по вул. Покровська 

2-А, в 
м.Решетилівка 

КП  ПОР 
"Полтававодоканал"

покращення 
матеріально-технічної 

бази комунального 
підприємства 
"Полтавський 

обласний центр 
екстреної медичної 

допомоги та 
медицини катастроф" 
Полтавської обласної 

ради

придбання основних 
засобів для станції 
екстреної медичної 

допомоги №4 
м.Миргород  КП 

"Полтавський 
обласний центр 

екстреної медичної 
допомоги та медицини 

катастроф" 
Полтавської обласної 

ради 

фінансування другого 
етапу робіт з 

переключення споживачів 
109 мікрорайону м. 

Полтави з промислової 
котельні ПАТ «ПТМЗ» на 

котельні ПОКВПТГ 
«Полтаватеплоенерго»

здійснення часткового 
фінансування проєкту 

оснащення вузлами 
комерційного обліку 

систем гарячого 
водопостачання житлових 

будинків різних форм 
власності у м.Полтаві для 
Полтавського обласного 

комунального виробничого 
підприємства теплового 

господарства 
"Полтаватеплоенерго"

придбання матеріалів та 
обладнання для реалізації 

робіт з тимчасового 
переключення 
споживачів 109 

мікрорайону м. Полтави з 
промислової котельні 

ПАТ „ПТМЗ” на 
котельню Полтавського 
обласного комунального 

виробничого 
підприємства теплового 

господарства

співфінансування 
придбання 

шкільних автобусів, 
у тому числі 
обладнаних 

місцями для дітей з 
особливими 

освітніми 
потребами

співфінансування 
проєкту на 
придбання 

асинезаційної 
машини 

(спеціалізованої 
комунальної 

техніки)

41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Інші 
субвенції з 
місцевого 

бюджету - 
всього

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

спеціального фонду на:

УСЬОГО 
трансфертів з 

інших 
місцевих 
бюджетів

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 
спеціальному 

фонду

1,134,000 764,000 370,000 1,584,000 4,319,000

0 0 1,000,000

555,000 555,000 555,000 555,000

370,000 370,000 370,000 370,000

0 34,230 34,230

420,000 420,000 2,070,000 2,070,000

555,000 555,000 555,000 1,034,450

0 0 300,000

370,000 370,000 370,000 370,000

0 0 30,000

0 54,768 254,768

0 13,692 13,692

0 6,846 6,846

0 27,384 27,384

0 13,692 65,692

80,000 80,000 80,000 80,000

555,000 555,000 555,000 555,000

1,050,000 1,050,000 2,300,000 3,960,000

0 0 2,529,173
5,074,095 764,000 80,000 10,000 27,595 -8,000,000 3,500,000 500,000 7,142,500 1,050,000 16,470,796 30,803,263



грн

у тому числі в тому числі

0619320 0619330 0619380 0619350 0619360 0719411 0719411 0719411 0719412 0719412 0719430 0719430

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області 0 0 0 7,968,212 0 11,378,707 1,704,337 9,674,370 800,000 800,000 4,814,086 4,814,086

16201100000 Бюджет міста Полтави 3,985,605 4,580,000 1,090,000 3,490,000 0 2,656,565 2,656,565
16203100000 Бюджет міста Кременчука 2,796,598 4,738,707 304,337 4,434,370 800,000 800,000 1,487,126 1,487,126
16204100000 Бюджет міста Лубен 650,884 2,060,000 310,000 1,750,000 0 670,395 670,395
16205100000 Бюджет міста Миргорода 535,125 0 0 0 0

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області 1,440,000 0 213,333 4,682,637 1,959,531 9,838,850 2,123,520 7,715,330 0 0 6,032,303 6,032,303

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району 71,698 0 0 161,345 161,345

16302200000 Районний бюджет Гадяцького району 162,819 1,291,091 201,091 1,090,000 0 345,203 345,203
16303200000 Районний бюджет Глобинського району 310,386  0 387,730 387,730
16304200000 Районний бюджет Гребінківського району 1,440,000 91,121 0 0 123,823 123,823
16305200000 Районний бюджет Диканського району 247,292 0 0 145,085 145,085
16306200000 Районний бюджет Зінківського району 291,744 968,808 356,808 612,000 0 292,672 292,672
16307200000 Районний бюджет Карлівського району 365,657 1,435,000 800,000 635,000 0 315,186 315,186
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району 440,744 924,998 606,998 318,000 0 317,687 317,687
16309200000 Районний бюджет Козельщинського району 50,840 0 0 96,307 96,307
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району 159,951 0 0 315,186 315,186
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району 275,058 621,090 81,090 540,000 0 273,911 273,911
16312200000 Районний бюджет Лубенського району 146,394 0 0 0 0
16313200000 Районний бюджет Машівського району 213,333 55,012 0 0 193,864 193,864
16314200000 Районний бюджет Миргородського району 238,818 3,528,330 3,528,330 0 680,401 680,401

16315200000 Районний бюджет Новосанжарського району 56,446 0 0 213,876 213,876

16317200000 Районний бюджет Оржицького району 271,538 0 0 227,634 227,634
16318200000 Районний бюджет Пирятинського району 131,402 0 0 221,380 221,380
16319200000 Районний бюджет Полтавського району 228,650 0 0 506,548 506,548
16320200000 Районний бюджет Решетилівського району 158,908 500,000 500,000 0 193,864 193,864

Продовження додатку 5 
до рішення пленарного засідання другої
сесії обласної ради восьмого скликання
 29.12.2020 №

Трансферти іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

 на забезпечення 
здійснення деяких 

заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню 

та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та 
пандемій гострої 

респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-
2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного 

бюджет

закупівлю лабораторного 
обладнання, необхідного 

для забезпечення 
готовності та реагування 
на спалахи гCOVID-19, 

спричиненої 
коронавірусом SARS-

CoV-2, закладами 
охорони здоров’я 

комунальної форми 
власності (видатки 

розвитку)

на забезпечення 
подачею кисню 

ліжкового фонду 
закладів охорони 

здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з 

гострою 
респіраторною 

хворобою COVID-19, 
спричиненою 

коронавірусом SARS-
CoV-2, за рахунок 

відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

утому числі

видатки 
споживання 

ЗМІНИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2020 рік
16100000000

(код бюджету)

видатки 
розвитку

закупівлю засобів 
захисту учасників 

освітнього
процесу в 

закладах загальної 
середньої освіти 

під час
карантину

здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 

системі охорони 
здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції 

з державного 
бюджету

лікування хворих на 
цукровий діабет 

інсуліном та 
нецукровий діабет 

десмопресином

надання державної 
підтримки особам 

з особливими 
освітніми 

потребами, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

реалізацію 
програми 

"Спроможна 
школа для кращих 

результатів" за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

за рахунок 
залишку коштів 

освітньої 
субвенції, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

загального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі 
освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту надання державної 

підтримки особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету



у тому числі в тому числі

0619320 0619330 0619380 0619350 0619360 0719411 0719411 0719411 0719412 0719412 0719430 0719430

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Трансферти іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

 на забезпечення 
здійснення деяких 

заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню 

та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та 
пандемій гострої 

респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-
2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного 

бюджет

закупівлю лабораторного 
обладнання, необхідного 

для забезпечення 
готовності та реагування 
на спалахи гCOVID-19, 

спричиненої 
коронавірусом SARS-

CoV-2, закладами 
охорони здоров’я 

комунальної форми 
власності (видатки 

розвитку)

на забезпечення 
подачею кисню 

ліжкового фонду 
закладів охорони 

здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з 

гострою 
респіраторною 

хворобою COVID-19, 
спричиненою 

коронавірусом SARS-
CoV-2, за рахунок 

відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

утому числі

видатки 
споживання 

видатки 
розвитку

закупівлю засобів 
захисту учасників 

освітнього
процесу в 

закладах загальної 
середньої освіти 

під час
карантину

здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 

системі охорони 
здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції 

з державного 
бюджету

лікування хворих на 
цукровий діабет 

інсуліном та 
нецукровий діабет 

десмопресином

надання державної 
підтримки особам 

з особливими 
освітніми 

потребами, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

реалізацію 
програми 

"Спроможна 
школа для кращих 

результатів" за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

за рахунок 
залишку коштів 

освітньої 
субвенції, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

загального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі 
освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту надання державної 

підтримки особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

16321200000 Районний бюджет Семенівського району 95,293 0 0 247,646 247,646
16322200000 Районний бюджет Хорольського району 307,909 569,533 77,533 492,000 0 242,643 242,643
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району 5,084 0 0 103,811 103,811
16324200000 Районний бюджет Чутівського району 223,436 1,283,105 0 0 167,599 167,599
16325200000 Районний бюджет Шишацького району 43,931 0 0 151,339 151,339
16326200000 Районний бюджет Котелевського району 252,506 676,426 0 0 107,563 107,563

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області 0 0 213,334 4,771,933 18,040,469 1,222,000 0 1,222,000 0 0 357,711 357,711

16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської об’єднаної 
територіальної громади 51,492 0 0

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади 243,381 0 0

16503000000 Бюджет Клепачівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 28,288 0 0

16504000000 Бюджет Недогарківської сільської об’єднаної 
територіальної громади 42,497 0 0

16505000000 Бюджет Омельницької сільської об’єднаної 
територіальної громади 47,190 0 0

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади 268,019 1,566,054 0 0

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади 84,082 0 0

16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської сільської 
об’єднаної територіальної громади 30,504 0 0

16509000000 Бюджет Пришибської сільської об’єднаної 
територіальної громади 21,900 0 0

16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної 
територіальної громади 136,877 6,384,573 0 0

16511000000 Бюджет Новознам’янської сільської об’єднаної 
територіальної громади 40,281 0 0

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади 213,334 167,772 0 0

16513000000 Бюджет Скороходівської селищної об’єднаної 
територіальної громади 61,660 0 0

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 26,854 0 0

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади 180,026 0 0

16516000000 Бюджет Великосорочинської сільської об’єднаної 
територіальної громади 47,320 0 0



у тому числі в тому числі

0619320 0619330 0619380 0619350 0619360 0719411 0719411 0719411 0719412 0719412 0719430 0719430

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Трансферти іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

 на забезпечення 
здійснення деяких 

заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню 

та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та 
пандемій гострої 

респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-
2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного 

бюджет

закупівлю лабораторного 
обладнання, необхідного 

для забезпечення 
готовності та реагування 
на спалахи гCOVID-19, 

спричиненої 
коронавірусом SARS-

CoV-2, закладами 
охорони здоров’я 

комунальної форми 
власності (видатки 

розвитку)

на забезпечення 
подачею кисню 

ліжкового фонду 
закладів охорони 

здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з 

гострою 
респіраторною 

хворобою COVID-19, 
спричиненою 

коронавірусом SARS-
CoV-2, за рахунок 

відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

утому числі

видатки 
споживання 

видатки 
розвитку

закупівлю засобів 
захисту учасників 

освітнього
процесу в 

закладах загальної 
середньої освіти 

під час
карантину

здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 

системі охорони 
здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції 

з державного 
бюджету

лікування хворих на 
цукровий діабет 

інсуліном та 
нецукровий діабет 

десмопресином

надання державної 
підтримки особам 

з особливими 
освітніми 

потребами, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

реалізацію 
програми 

"Спроможна 
школа для кращих 

результатів" за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

за рахунок 
залишку коштів 

освітньої 
субвенції, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

загального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі 
освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту надання державної 

підтримки особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної 
територіальної громади 170,901 0 0

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади 32,199 0 0

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади 130,229 6,160,662 0 0

16520000000 Бюджет Рокитянської сільської об’єднаної 
територіальної громади 24,638 0 0

16521000000 Бюджет Гребінківської міської об’єднаної 
територіальної громади 189,412 0 0

16522000000 Бюджет Ланнівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 58,271 1,286,104 0 0

16523000000 Бюджет Бутенківської сільської об’єднаної 
територіальної громади 53,969 0 0

16524000000 Бюджет Лохвицької міської об’єднаної 
територіальної громади 178,201 0 0

16525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 62,833 0 0

16526000000 Бюджет Драбинівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 48,233 0 0

16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської об’єднаної 
територіальної громади 53,578 0 0

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади 50,971 0 0

16529000000 Бюджет Руденківської сільської об’єднаної 
територіальної громади 53,187 0 0

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади 129,968 0 0

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади 42,236 0 0

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади 36,761 0 0

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної 
територіальної громади 44,453 0 0

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади 129,708 0 0

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади 101,420 0 0

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 205,837 0 0

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади 32,981 0 0



у тому числі в тому числі

0619320 0619330 0619380 0619350 0619360 0719411 0719411 0719411 0719412 0719412 0719430 0719430

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Трансферти іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

 на забезпечення 
здійснення деяких 

заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню 

та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та 
пандемій гострої 

респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-
2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного 

бюджет

закупівлю лабораторного 
обладнання, необхідного 

для забезпечення 
готовності та реагування 
на спалахи гCOVID-19, 

спричиненої 
коронавірусом SARS-

CoV-2, закладами 
охорони здоров’я 

комунальної форми 
власності (видатки 

розвитку)

на забезпечення 
подачею кисню 

ліжкового фонду 
закладів охорони 

здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з 

гострою 
респіраторною 

хворобою COVID-19, 
спричиненою 

коронавірусом SARS-
CoV-2, за рахунок 

відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

утому числі

видатки 
споживання 

видатки 
розвитку

закупівлю засобів 
захисту учасників 

освітнього
процесу в 

закладах загальної 
середньої освіти 

під час
карантину

здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 

системі охорони 
здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції 

з державного 
бюджету

лікування хворих на 
цукровий діабет 

інсуліном та 
нецукровий діабет 

десмопресином

надання державної 
підтримки особам 

з особливими 
освітніми 

потребами, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

реалізацію 
програми 

"Спроможна 
школа для кращих 

результатів" за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

за рахунок 
залишку коштів 

освітньої 
субвенції, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

загального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі 
освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту надання державної 

підтримки особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади 26,202 0 0

16539000000 Бюджет Мачухівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 79,780 0 0

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади 74,826 0 0

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади 22,943 0 0

16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської об’єднаної 
територіальної громади 35,718 0 0

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади 67,917 0 0

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади 109,632 2,643,076 0 0

16545000000 Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної 
громади 286,139 0 0

16546000000 Бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної 
територіальної громади 693,642 1,222,000 1,222,000 0 357,711 357,711

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 67,005 0 0

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
(нерозподілений резерв) -426,667 0 0

Державний  бюджет 0 0

× УСЬОГО 1,440,000 -426,667 426,667 17,422,782 20,000,000 22,439,557 3,827,857 18,611,700 800,000 800,000 11,204,100 11,204,100



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16203100000 Бюджет міста Кременчука
16204100000 Бюджет міста Лубен
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району

16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16303200000 Районний бюджет Глобинського району
16304200000 Районний бюджет Гребінківського району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16309200000 Районний бюджет Козельщинського району
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16313200000 Районний бюджет Машівського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району

16315200000 Районний бюджет Новосанжарського району

16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16318200000 Районний бюджет Пирятинського району
16319200000 Районний бюджет Полтавського району
16320200000 Районний бюджет Решетилівського району

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

грн.

0819240 0819241 0819242 0819243 0819270 0919270

15 16 17 18 19 20

12,355,940 9,846,004 703,912 1,806,024 9,171,600 0

7,565,428 7,565,428 3,634,798.50
3,274,118 1,437,783 703,912 1,132,423 4,465,162.50
842,793 842,793 357,213
673,601 673,601 714,426

843,648 843,648 0 0 10,232,424 936,933

0

0
0
0 357,213
0 714,426
0
0 2,258,508

843,648 843,648 357,213
0
0
0
0
0
0 1,544,082

0

0 936,933
0
0 357,213
0 1,786,065

загального фонду на:

виплату грошової 
компенсації за належні 

для отримання жилі 
приміщення для 

окремих категорій 
населення за рахунок 

відповідних субвенцій з 
державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 

- 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 
11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, 

інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

загального фонду на:

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм соціального захисту за рахунок 

субвенцій з державного бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16321200000 Районний бюджет Семенівського району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16325200000 Районний бюджет Шишацького району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16503000000 Бюджет Клепачівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16504000000 Бюджет Недогарківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16505000000 Бюджет Омельницької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16509000000 Бюджет Пришибської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16511000000 Бюджет Новознам’янської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16513000000 Бюджет Скороходівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16516000000 Бюджет Великосорочинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

0819240 0819241 0819242 0819243 0819270 0919270

15 16 17 18 19 20

загального фонду на:

виплату грошової 
компенсації за належні 

для отримання жилі 
приміщення для 

окремих категорій 
населення за рахунок 

відповідних субвенцій з 
державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 

- 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 
11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, 

інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

загального фонду на:

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм соціального захисту за рахунок 

субвенцій з державного бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

0
0 1,786,065
0
0 1,071,639
0
0

728,622 0 728,622 0 3,929,343 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 714,426

0

0 357,213

0



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16520000000 Бюджет Рокитянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16521000000 Бюджет Гребінківської міської об’єднаної 
територіальної громади

16522000000 Бюджет Ланнівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16523000000 Бюджет Бутенківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16524000000 Бюджет Лохвицької міської об’єднаної 
територіальної громади

16525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16526000000 Бюджет Драбинівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16529000000 Бюджет Руденківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

0819240 0819241 0819242 0819243 0819270 0919270

15 16 17 18 19 20

загального фонду на:

виплату грошової 
компенсації за належні 

для отримання жилі 
приміщення для 

окремих категорій 
населення за рахунок 

відповідних субвенцій з 
державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 

- 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 
11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, 

інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

загального фонду на:

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм соціального захисту за рахунок 

субвенцій з державного бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
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1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16539000000 Бюджет Мачухівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16545000000 Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної 
громади

16546000000 Бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
(нерозподілений резерв)
Державний  бюджет

× УСЬОГО

0819240 0819241 0819242 0819243 0819270 0919270

15 16 17 18 19 20

загального фонду на:

виплату грошової 
компенсації за належні 

для отримання жилі 
приміщення для 

окремих категорій 
населення за рахунок 

відповідних субвенцій з 
державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 

- 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 
11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, 

інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

загального фонду на:

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм соціального захисту за рахунок 

субвенцій з державного бюджету

Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
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1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16203100000 Бюджет міста Кременчука
16204100000 Бюджет міста Лубен
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району

16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16303200000 Районний бюджет Глобинського району
16304200000 Районний бюджет Гребінківського району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16309200000 Районний бюджет Козельщинського району
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16313200000 Районний бюджет Машівського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району

16315200000 Районний бюджет Новосанжарського району

16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16318200000 Районний бюджет Пирятинського району
16319200000 Районний бюджет Полтавського району
16320200000 Районний бюджет Решетилівського району

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

грн.

1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 3719620 3719620 3719620

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

36,155,160 21,755,160 7,200,000 7,200,000 0 0 0 24,948,897 24,872,697 76,200

21,755,160 21,755,160 14,594,293 14,545,693 48,600
7,200,000 7,200,000 5,715,944 5,696,344 19,600
7,200,000 7,200,000 2,827,536 2,822,736 4,800

0 1,811,124 1,807,924 3,200

13,444,840 0 0 0 7,200,000 0 6,244,840 25,001,632 24,913,632 88,000

0 416,161 413,761 2,400

7,200,000 7,200,000 1,039,832 1,033,232 6,600
0 923,220 918,420 4,800
0 2,400 2,400
0 1,040,798 1,038,598 2,200
0 1,591,568 1,588,668 2,900
0 1,325,731 1,322,831 2,900
0 2,658,311 2,652,211 6,100
0 2,200 2,200
0 2,533,044 2,526,944 6,100
0 658,351 653,751 4,600
0 1,252,954 1,250,054 2,900
0 2,200 2,200
0 2,297,130 2,294,230 2,900

0 2,900 2,900

0 1,970,396 1,967,996 2,400
0 2,900 2,900
0 2,948,719 2,938,419 10,300
0 2,700 2,700

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення інших програм та заходів за 

рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

проведення виборів 
депутатів місцевих 

рад та сільських, 
селищних, міських 

голів за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету

в тому числі

підготовку і 
проведення 

місцевих виборів

виготовлення 
органами 
ведення 

Державного 
реєстру виборців 
списків виборців 

та іменних 
запрошень

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

реалізацію проектів з 
реконструкції, 

капітального ремонту 
приймальних відділень в 

опорних закладах 
охорони здоров'я у 

госпітальних округах за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

в тому числі

капітальний ремонт 
приймального, 

пульмонологічного 
відділень та 

травматологічного пункту 
під відділення невідкладних 

станів Комунального 
підприємства "1-а міська 

клінічна лікарня 
Полтавської міської ради" 

по вул. Олеся Гончара, 27А 
у м. Полтаві

реконструкція 
приймального відділення 

будівлі Комунального 
некомерційного медичного 

підприємства "Лікарня 
інтенсивного лікування 
"Кременчуцька" по вул. 

Павлова, 2 в м. Кременчуці

реконструкція 
приймального відділення 
та фізіотерапевтичного 
кабінету під відділення 
невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги 
Комунального 

підприємтсва "Лубенська 
лікарня інтенсивного 

лікування" Лубенської 
міської ради за адресою: 

вул. П'ятикопа, 26, м. 
Лубни

капітальний ремонт 
приймального відділення 

Комунального 
некомерційного 

підприємства "Гадяцька 
центральна районна 

лікарня" за адресою: вул. 
Лохвицька, 1, м. Гадяч

реконструкція 
приміщення 

хірургічного корпусу 
Горішньоплавнівської 

міської лікарні під 
відділення невідкладної 

(екстреної) медичної 
допомоги по вул. Миру, 
10 в м. Горішні Плавні

реконструкція приймального 
та травматологічного 

відділень під відділення 
невідкладної медичної 

допомоги Комунального 
некоменційного підприємтсва 

"Хорольська центральна 
районна лікарня" корпус №1 

по вул. Михайла 
Полонського, 11/1а в м. 

Хорол

Трансферти іншим місцевим  бюджетам



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16321200000 Районний бюджет Семенівського району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16325200000 Районний бюджет Шишацького району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16503000000 Бюджет Клепачівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16504000000 Бюджет Недогарківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16505000000 Бюджет Омельницької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16509000000 Бюджет Пришибської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16511000000 Бюджет Новознам’янської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16513000000 Бюджет Скороходівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16516000000 Бюджет Великосорочинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 3719620 3719620 3719620

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення інших програм та заходів за 

рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

проведення виборів 
депутатів місцевих 

рад та сільських, 
селищних, міських 

голів за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету

в тому числі

підготовку і 
проведення 

місцевих виборів

виготовлення 
органами 
ведення 

Державного 
реєстру виборців 
списків виборців 

та іменних 
запрошень

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

реалізацію проектів з 
реконструкції, 

капітального ремонту 
приймальних відділень в 

опорних закладах 
охорони здоров'я у 

госпітальних округах за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

в тому числі

капітальний ремонт 
приймального, 

пульмонологічного 
відділень та 

травматологічного пункту 
під відділення невідкладних 

станів Комунального 
підприємства "1-а міська 

клінічна лікарня 
Полтавської міської ради" 

по вул. Олеся Гончара, 27А 
у м. Полтаві

реконструкція 
приймального відділення 

будівлі Комунального 
некомерційного медичного 

підприємства "Лікарня 
інтенсивного лікування 
"Кременчуцька" по вул. 

Павлова, 2 в м. Кременчуці

реконструкція 
приймального відділення 
та фізіотерапевтичного 
кабінету під відділення 
невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги 
Комунального 

підприємтсва "Лубенська 
лікарня інтенсивного 

лікування" Лубенської 
міської ради за адресою: 

вул. П'ятикопа, 26, м. 
Лубни

капітальний ремонт 
приймального відділення 

Комунального 
некомерційного 

підприємства "Гадяцька 
центральна районна 

лікарня" за адресою: вул. 
Лохвицька, 1, м. Гадяч

реконструкція 
приміщення 

хірургічного корпусу 
Горішньоплавнівської 

міської лікарні під 
відділення невідкладної 

(екстреної) медичної 
допомоги по вул. Миру, 
10 в м. Горішні Плавні

реконструкція приймального 
та травматологічного 

відділень під відділення 
невідкладної медичної 

допомоги Комунального 
некоменційного підприємтсва 

"Хорольська центральна 
районна лікарня" корпус №1 

по вул. Михайла 
Полонського, 11/1а в м. 

Хорол

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

0 2,400 2,400
6,244,840 6,244,840 2,112,559 2,109,659 2,900

0 2,000 2,000
0 884,712 880,812 3,900
0 2,200 2,200
0 1,326,246 1,324,046 2,200

7,200,000 0 0 0 0 7,200,000 0 29,656,562 29,652,362.47 4,200

0 621,435 621,435

0 1,810,243 1,810,243

0 0

0 0

0 477,022 477,022

0 1,652,515 1,652,515

0 786,696 786,696

0 0

0 418,591 418,591

0 1,222,040 1,222,040

0 0

0 974,121 974,121.19

0 622,676 622,676

0 0

0 1,695,697 1,695,697

0 623,541 623,541



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16520000000 Бюджет Рокитянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16521000000 Бюджет Гребінківської міської об’єднаної 
територіальної громади

16522000000 Бюджет Ланнівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16523000000 Бюджет Бутенківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16524000000 Бюджет Лохвицької міської об’єднаної 
територіальної громади

16525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16526000000 Бюджет Драбинівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16529000000 Бюджет Руденківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 3719620 3719620 3719620

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення інших програм та заходів за 

рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

проведення виборів 
депутатів місцевих 

рад та сільських, 
селищних, міських 

голів за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету

в тому числі

підготовку і 
проведення 

місцевих виборів

виготовлення 
органами 
ведення 

Державного 
реєстру виборців 
списків виборців 

та іменних 
запрошень

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

реалізацію проектів з 
реконструкції, 

капітального ремонту 
приймальних відділень в 

опорних закладах 
охорони здоров'я у 

госпітальних округах за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

в тому числі

капітальний ремонт 
приймального, 

пульмонологічного 
відділень та 

травматологічного пункту 
під відділення невідкладних 

станів Комунального 
підприємства "1-а міська 

клінічна лікарня 
Полтавської міської ради" 

по вул. Олеся Гончара, 27А 
у м. Полтаві

реконструкція 
приймального відділення 

будівлі Комунального 
некомерційного медичного 

підприємства "Лікарня 
інтенсивного лікування 
"Кременчуцька" по вул. 

Павлова, 2 в м. Кременчуці

реконструкція 
приймального відділення 
та фізіотерапевтичного 
кабінету під відділення 
невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги 
Комунального 

підприємтсва "Лубенська 
лікарня інтенсивного 

лікування" Лубенської 
міської ради за адресою: 

вул. П'ятикопа, 26, м. 
Лубни

капітальний ремонт 
приймального відділення 

Комунального 
некомерційного 

підприємства "Гадяцька 
центральна районна 

лікарня" за адресою: вул. 
Лохвицька, 1, м. Гадяч

реконструкція 
приміщення 

хірургічного корпусу 
Горішньоплавнівської 

міської лікарні під 
відділення невідкладної 

(екстреної) медичної 
допомоги по вул. Миру, 
10 в м. Горішні Плавні

реконструкція приймального 
та травматологічного 

відділень під відділення 
невідкладної медичної 

допомоги Комунального 
некоменційного підприємтсва 

"Хорольська центральна 
районна лікарня" корпус №1 

по вул. Михайла 
Полонського, 11/1а в м. 

Хорол

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

0 0

0 368,371 368,371

0 791,658 791,658

0 0

0 1,428,838 1,428,838

0 466,239 466,239

0 0

0 1,457,466 1,457,466

0 578,601 578,601

0 607,619 607,619

0 0

0 447,843 447,843

0 0

0 1,273,340 1,273,340

0 438,967 438,967

0 820,910 820,910

0 438,563 438,563

0 985,545 985,545

0 722,587 722,587

0 727,316 727,316

0 686,226 686,226



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16539000000 Бюджет Мачухівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16545000000 Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної 
громади

16546000000 Бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
(нерозподілений резерв)
Державний  бюджет

× УСЬОГО

1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 1519460 3719620 3719620 3719620

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення інших програм та заходів за 

рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

проведення виборів 
депутатів місцевих 

рад та сільських, 
селищних, міських 

голів за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету

в тому числі

підготовку і 
проведення 

місцевих виборів

виготовлення 
органами 
ведення 

Державного 
реєстру виборців 
списків виборців 

та іменних 
запрошень

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету

загального фонду на:

реалізацію проектів з 
реконструкції, 

капітального ремонту 
приймальних відділень в 

опорних закладах 
охорони здоров'я у 

госпітальних округах за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

в тому числі

капітальний ремонт 
приймального, 

пульмонологічного 
відділень та 

травматологічного пункту 
під відділення невідкладних 

станів Комунального 
підприємства "1-а міська 

клінічна лікарня 
Полтавської міської ради" 

по вул. Олеся Гончара, 27А 
у м. Полтаві

реконструкція 
приймального відділення 

будівлі Комунального 
некомерційного медичного 

підприємства "Лікарня 
інтенсивного лікування 
"Кременчуцька" по вул. 

Павлова, 2 в м. Кременчуці

реконструкція 
приймального відділення 
та фізіотерапевтичного 
кабінету під відділення 
невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги 
Комунального 

підприємтсва "Лубенська 
лікарня інтенсивного 

лікування" Лубенської 
міської ради за адресою: 

вул. П'ятикопа, 26, м. 
Лубни

капітальний ремонт 
приймального відділення 

Комунального 
некомерційного 

підприємства "Гадяцька 
центральна районна 

лікарня" за адресою: вул. 
Лохвицька, 1, м. Гадяч

реконструкція 
приміщення 

хірургічного корпусу 
Горішньоплавнівської 

міської лікарні під 
відділення невідкладної 

(екстреної) медичної 
допомоги по вул. Миру, 
10 в м. Горішні Плавні

реконструкція приймального 
та травматологічного 

відділень під відділення 
невідкладної медичної 

допомоги Комунального 
некоменційного підприємтсва 

"Хорольська центральна 
районна лікарня" корпус №1 

по вул. Михайла 
Полонського, 11/1а в м. 

Хорол

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

0 0

0 462,217 462,217

0 607,189 607,189

0 405,242 405,242

0 501,292 501,292

0 617,889 617,889

0 896,682 896,682

0 1,144,523 1,144,523

7,200,000 7,200,000 1,371,916 1,367,716.28 4,200

0 504,946 504,946

0 20,482 20,481.53

0 0

56,800,000 21,755,160 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 6,244,840 79,627,573 79,459,173 168,400



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16203100000 Бюджет міста Кременчука
16204100000 Бюджет міста Лубен
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району

16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16303200000 Районний бюджет Глобинського району
16304200000 Районний бюджет Гребінківського району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16309200000 Районний бюджет Козельщинського району
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16313200000 Районний бюджет Машівського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району

16315200000 Районний бюджет Новосанжарського району

16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16318200000 Районний бюджет Пирятинського району
16319200000 Районний бюджет Полтавського району
16320200000 Районний бюджет Решетилівського району

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

грн.

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм у галузі 

освіти за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

спеціального фонду на:

0819770 0819770 0819770 3719770 3719770 3719770 0219800 3019800 0619360

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

-84,060 -48,580 -35,480 0 0 0 0 107,508,542 0

-15,540 -15,540 0 58,756,310
-43,940 -24,000 -19,940 0 30,433,716

0 0 14,608,821
-24,580 -24,580 0 3,709,696

-1,070,698 -1,106,178 35,480 263,176 188,176 75,000 0 73,818,609 0

0 0 649,204

-99,000 -99,000 0 9,939,945
-86,880 -84,880 -2,000 75,000 75,000 1,609,456
-86,140 -86,140 0 1,928,417
-20,000 -20,000 0 2,127,601
-59,140 -59,140 0 3,085,652
-1,400 -1,400 0 5,698,682

-17,120 -30,000 12,880 0 5,525,481
-15,098 -15,098 0 134,249
2,000 -20,000 22,000 0 3,010,181

0 0 1,828,410
-129,840 -129,840 0 1,269,508
-55,000 -55,000 0 409,409

0 0 8,288,761

-57,000 -57,000 0 216,222

-72,000 -72,000 0 3,334,501
-8,460 -8,460 0 347,222

-100,000 -100,000 0 3,941,130
-53,740 -53,740 188,176 188,176 2,775,973

реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" за 

рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 

загальному фонду
реалізацію заходів 

Комплексної програми 
щодо забезпечення 

законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і 

законних інтересів 
громадян та оборонної 
роботи на 2016 - 2020 

роки

переможців 
обласного конкурсу 
проектів і програм 

розвитку 
територіальних 

громад Полтавської 
області  у 2019 році

реалізацію заходів 
обласної програми 

"Бюджет участі 
Полтавської області 
на 2017-2020 роки"

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів  місцевих бюджетів

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

санаторно-курортне оздоровлення членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни з числа 

учасників антитерористичної операції, операції 
об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації на території Донецької та 

Луганської областей, загиблих воїнів-
інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли 
внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності, учасників-добровольців 
антитерористичної операції, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

загального фонду на:

пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи, поховання 

учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, 
встановлення телефонів 

особам з інвалідністю І і ІІ 
груп

загального фонду на:

реалізація заходів 
Програми розвитку 

місцевого 
самоврядування у 

Полтавській області 
на 2018 - 2020 роки

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

загального фонду на:

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16321200000 Районний бюджет Семенівського району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16325200000 Районний бюджет Шишацького району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16503000000 Бюджет Клепачівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16504000000 Бюджет Недогарківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16505000000 Бюджет Омельницької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16509000000 Бюджет Пришибської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16511000000 Бюджет Новознам’янської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16513000000 Бюджет Скороходівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16516000000 Бюджет Великосорочинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм у галузі 

освіти за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

спеціального фонду на:

0819770 0819770 0819770 3719770 3719770 3719770 0219800 3019800 0619360

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" за 

рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 

загальному фонду
реалізацію заходів 

Комплексної програми 
щодо забезпечення 

законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і 

законних інтересів 
громадян та оборонної 
роботи на 2016 - 2020 

роки

переможців 
обласного конкурсу 
проектів і програм 

розвитку 
територіальних 

громад Полтавської 
області  у 2019 році

реалізацію заходів 
обласної програми 

"Бюджет участі 
Полтавської області 
на 2017-2020 роки"

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів  місцевих бюджетів

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

санаторно-курортне оздоровлення членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни з числа 

учасників антитерористичної операції, операції 
об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації на території Донецької та 

Луганської областей, загиблих воїнів-
інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли 
внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності, учасників-добровольців 
антитерористичної операції, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

загального фонду на:

пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи, поховання 

учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, 
встановлення телефонів 

особам з інвалідністю І і ІІ 
груп

загального фонду на:

реалізація заходів 
Програми розвитку 

місцевого 
самоврядування у 

Полтавській області 
на 2018 - 2020 роки

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

загального фонду на:

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету

-51,000 -51,000 0 294,339
-40,000 -40,000 0 11,223,549
-40,880 -44,880 4,000 0 70,015
-80,000 -80,000 0 3,550,491

0 0 197,470
0 0 2,362,741

0 0 0 0 0 0 0 66,119,974 0

0 0 672,927

0 0 2,053,624

0 0 28,288

0 0 42,497

0 0 524,212

0 0 3,486,588

0 0 870,778

0 0 30,504

0 0 440,491

0 0 7,743,490

0 0 40,281

0 0 1,355,227

0 0 1,398,762

0 0 26,854

0 0 2,232,936

0 0 670,861



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16520000000 Бюджет Рокитянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16521000000 Бюджет Гребінківської міської об’єднаної 
територіальної громади

16522000000 Бюджет Ланнівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16523000000 Бюджет Бутенківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16524000000 Бюджет Лохвицької міської об’єднаної 
територіальної громади

16525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16526000000 Бюджет Драбинівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16529000000 Бюджет Руденківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм у галузі 

освіти за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

спеціального фонду на:

0819770 0819770 0819770 3719770 3719770 3719770 0219800 3019800 0619360

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" за 

рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 

загальному фонду
реалізацію заходів 

Комплексної програми 
щодо забезпечення 

законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і 

законних інтересів 
громадян та оборонної 
роботи на 2016 - 2020 

роки

переможців 
обласного конкурсу 
проектів і програм 

розвитку 
територіальних 

громад Полтавської 
області  у 2019 році

реалізацію заходів 
обласної програми 

"Бюджет участі 
Полтавської області 
на 2017-2020 роки"

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів  місцевих бюджетів

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

санаторно-курортне оздоровлення членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни з числа 

учасників антитерористичної операції, операції 
об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації на території Донецької та 

Луганської областей, загиблих воїнів-
інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли 
внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності, учасників-добровольців 
антитерористичної операції, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

загального фонду на:

пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи, поховання 

учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, 
встановлення телефонів 

особам з інвалідністю І і ІІ 
груп

загального фонду на:

реалізація заходів 
Програми розвитку 

місцевого 
самоврядування у 

Полтавській області 
на 2018 - 2020 роки

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

загального фонду на:

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету

0 0 170,901

0 0 400,570

0 0 7,082,549

0 0 24,638

0 0 1,618,250

0 0 1,810,614

0 0 53,969

0 0 1,635,667

0 0 998,647

0 0 655,852

0 0 53,578

0 0 498,814

0 0 53,187

0 0 1,403,308

0 0 481,203

0 0 857,671

0 0 483,016

0 0 1,115,253

0 0 824,007

0 0 933,153

0 0 719,207



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16539000000 Бюджет Мачухівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16545000000 Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної 
громади

16546000000 Бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
(нерозподілений резерв)
Державний  бюджет

× УСЬОГО

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм у галузі 

освіти за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

спеціального фонду на:

0819770 0819770 0819770 3719770 3719770 3719770 0219800 3019800 0619360

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" за 

рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

РАЗОМ 
міжбюджетних 
трансфертів по 

загальному фонду
реалізацію заходів 

Комплексної програми 
щодо забезпечення 

законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і 

законних інтересів 
громадян та оборонної 
роботи на 2016 - 2020 

роки

переможців 
обласного конкурсу 
проектів і програм 

розвитку 
територіальних 

громад Полтавської 
області  у 2019 році

реалізацію заходів 
обласної програми 

"Бюджет участі 
Полтавської області 
на 2017-2020 роки"

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів  місцевих бюджетів

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

санаторно-курортне оздоровлення членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни з числа 

учасників антитерористичної операції, операції 
об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації на території Донецької та 

Луганської областей, загиблих воїнів-
інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли 
внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності, учасників-добровольців 
антитерористичної операції, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

загального фонду на:

пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи, поховання 

учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, 
встановлення телефонів 

особам з інвалідністю І і ІІ 
груп

загального фонду на:

реалізація заходів 
Програми розвитку 

місцевого 
самоврядування у 

Полтавській області 
на 2018 - 2020 роки

Трансферти іншим місцевим  бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

загального фонду на:

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету

0 0 26,202

0 0 541,997

0 0 682,015

0 0 428,185

0 0 894,223

0 0 685,806

0 0 3,649,390

0 0 1,430,662

0 0 13,717,169

0 0 571,951

0 0 -24,676,485 80,000,000

0 0 167,500 540,000 707,500

-1,154,758 -1,154,758 0 263,176 188,176 75,000 167,500 540,000 223,478,140 80,000,000



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16203100000 Бюджет міста Кременчука
16204100000 Бюджет міста Лубен
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району

16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16303200000 Районний бюджет Глобинського району
16304200000 Районний бюджет Гребінківського району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16309200000 Районний бюджет Козельщинського району
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16313200000 Районний бюджет Машівського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району

16315200000 Районний бюджет Новосанжарського району

16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16318200000 Районний бюджет Пирятинського району
16319200000 Районний бюджет Полтавського району
16320200000 Районний бюджет Решетилівського району

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

грн.

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних 

заходів 

0619770 0619770 0619770 0619770 1519770 1519770 1519770 2819740 3719770 3719770

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0 0 0 0 0 0 0 0 11,077,735 0

0 875,000
0 6,641,000
0 2,608,000
0 953,735

950,000 925,000 25,000 0 1,500,000 1,500,000 0 688,025 24,611,303 -188,176

0 50,000 330,000

0 173,000 300,000
0 2,096,168
0 270,000
0 15,000 460,000

25,000 25,000 1,500,000 1,500,000 35,000 1,320,000
0 1,948,000
0 2,169,999
0 807,000
0 1,708,814
0 782,498
0 442,000
0 850,000
0 0

0 0

0 130,025 1,810,000
0 3,000,000

925,000 925,000 150,000 1,990,000
0 521,824 -188,176

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

в тому числі

Інші субвенції з 
місцевого бюджету

в тому числі

на придбання шкільних 
автобусів для опорних 

закладів освіти на умовах 
співфінансування з 

місцевих бюджетів не 
менше 50 відсотків (п.3.4 

заходів Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 

2017-2020 роки)

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету

Трансферти іншим бюджетам

на придбання для опорних 
закладів обладнання з метою 

забезпечення учнів якісною та 
безпечною для здоров'я 

питною водою на умовах 
співфінансування з місцевих 

бюджетів не менше 50 
відсотків (п.5.2 заходів 

Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 2017-

2020 роки)

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Інші 
субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

реконструкція трибун 
для глядачів на ділянці 

комунальної 
спортивної споруди 

«Зіньківський 
районний стадіон 

«Старт» Зіньківської 
районної ради 

Полтавської області. 
Коригування.

реконструкція 
Чорнухинського ліцею 
імені Г.С.Сковороди 
(утеплення фасаду) в 

смт. Чорнухи 
Чорнухинського 

району, Полтавської 
області. Коригування

реалізація заходів обласної програми 
"Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019-2021 роки"

нагородження переможців 
обласного конкурсу серед 
закладів освіти області на 
кращу матеріальну базу 

військово-патріотичного та 
фізичного виховання  

(Обласна цільова програма 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 

на 2017-2020 роки)

переможців обласного конкурсу 
проектів і програм розвитку 

територіальних громад 
Полтавської області  у 2019 році



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16321200000 Районний бюджет Семенівського району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16325200000 Районний бюджет Шишацького району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16503000000 Бюджет Клепачівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16504000000 Бюджет Недогарківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16505000000 Бюджет Омельницької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16509000000 Бюджет Пришибської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16511000000 Бюджет Новознам’янської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16513000000 Бюджет Скороходівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16516000000 Бюджет Великосорочинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних 

заходів 

0619770 0619770 0619770 0619770 1519770 1519770 1519770 2819740 3719770 3719770

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

в тому числі

Інші субвенції з 
місцевого бюджету

в тому числі

на придбання шкільних 
автобусів для опорних 

закладів освіти на умовах 
співфінансування з 

місцевих бюджетів не 
менше 50 відсотків (п.3.4 

заходів Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 

2017-2020 роки)

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету

Трансферти іншим бюджетам

на придбання для опорних 
закладів обладнання з метою 

забезпечення учнів якісною та 
безпечною для здоров'я 

питною водою на умовах 
співфінансування з місцевих 

бюджетів не менше 50 
відсотків (п.5.2 заходів 

Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 2017-

2020 роки)

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Інші 
субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

реконструкція трибун 
для глядачів на ділянці 

комунальної 
спортивної споруди 

«Зіньківський 
районний стадіон 

«Старт» Зіньківської 
районної ради 

Полтавської області. 
Коригування.

реконструкція 
Чорнухинського ліцею 
імені Г.С.Сковороди 
(утеплення фасаду) в 

смт. Чорнухи 
Чорнухинського 

району, Полтавської 
області. Коригування

реалізація заходів обласної програми 
"Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019-2021 роки"

нагородження переможців 
обласного конкурсу серед 
закладів освіти області на 
кращу матеріальну базу 

військово-патріотичного та 
фізичного виховання  

(Обласна цільова програма 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 

на 2017-2020 роки)

переможців обласного конкурсу 
проектів і програм розвитку 

територіальних громад 
Полтавської області  у 2019 році

0 35,000 785,000
0 50,000 1,250,000
0 0
0 1,440,000
0 330,000
0 50,000 0

308,090 0 150,000 158,090 900,000 0 900,000 1,308,455 19,762,670 0

0 800,000

0 99,820 324,100

0 0

0 95,200 506,000

0 42,500 136,092

0 252,528

0 0

0 0

0 83,200

0 1,758,000

0 0

0 49,800 1,200,000

0 100,000

0 0

0 138,800 3,930,000

0 0



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16520000000 Бюджет Рокитянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16521000000 Бюджет Гребінківської міської об’єднаної 
територіальної громади

16522000000 Бюджет Ланнівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16523000000 Бюджет Бутенківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16524000000 Бюджет Лохвицької міської об’єднаної 
територіальної громади

16525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16526000000 Бюджет Драбинівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16529000000 Бюджет Руденківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних 

заходів 

0619770 0619770 0619770 0619770 1519770 1519770 1519770 2819740 3719770 3719770

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

в тому числі

Інші субвенції з 
місцевого бюджету

в тому числі

на придбання шкільних 
автобусів для опорних 

закладів освіти на умовах 
співфінансування з 

місцевих бюджетів не 
менше 50 відсотків (п.3.4 

заходів Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 

2017-2020 роки)

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету

Трансферти іншим бюджетам

на придбання для опорних 
закладів обладнання з метою 

забезпечення учнів якісною та 
безпечною для здоров'я 

питною водою на умовах 
співфінансування з місцевих 

бюджетів не менше 50 
відсотків (п.5.2 заходів 

Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 2017-

2020 роки)

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Інші 
субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

реконструкція трибун 
для глядачів на ділянці 

комунальної 
спортивної споруди 

«Зіньківський 
районний стадіон 

«Старт» Зіньківської 
районної ради 

Полтавської області. 
Коригування.

реконструкція 
Чорнухинського ліцею 
імені Г.С.Сковороди 
(утеплення фасаду) в 

смт. Чорнухи 
Чорнухинського 

району, Полтавської 
області. Коригування

реалізація заходів обласної програми 
"Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019-2021 роки"

нагородження переможців 
обласного конкурсу серед 
закладів освіти області на 
кращу матеріальну базу 

військово-патріотичного та 
фізичного виховання  

(Обласна цільова програма 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 

на 2017-2020 роки)

переможців обласного конкурсу 
проектів і програм розвитку 

територіальних громад 
Полтавської області  у 2019 році

0 308,000

0 94,175 0

0 800,000

0 30,000 50,000

0 1,000,000

0 250,000

0 199,000

0 747,450

0 550,000

0 0

0 0

0 136,860 0

0 0

0 263,000

0 0

0 120,000

0 150,000 50,000

0 100,000 40,000

0 649,900

0 189,000

0 150,000



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16539000000 Бюджет Мачухівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16545000000 Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної 
громади

16546000000 Бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
(нерозподілений резерв)
Державний  бюджет

× УСЬОГО

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних 

заходів 

0619770 0619770 0619770 0619770 1519770 1519770 1519770 2819740 3719770 3719770

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

в тому числі

Інші субвенції з 
місцевого бюджету

в тому числі

на придбання шкільних 
автобусів для опорних 

закладів освіти на умовах 
співфінансування з 

місцевих бюджетів не 
менше 50 відсотків (п.3.4 

заходів Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 

2017-2020 роки)

Інші субвенції 
з місцевого 
бюджету

Трансферти іншим бюджетам

на придбання для опорних 
закладів обладнання з метою 

забезпечення учнів якісною та 
безпечною для здоров'я 

питною водою на умовах 
співфінансування з місцевих 

бюджетів не менше 50 
відсотків (п.5.2 заходів 

Обласної Програми 
"Опікуємося освітою" на 2017-

2020 роки)

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 
на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  

місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

Інші 
субвенції з 
місцевого 
бюджету

в тому числі

реконструкція трибун 
для глядачів на ділянці 

комунальної 
спортивної споруди 

«Зіньківський 
районний стадіон 

«Старт» Зіньківської 
районної ради 

Полтавської області. 
Коригування.

реконструкція 
Чорнухинського ліцею 
імені Г.С.Сковороди 
(утеплення фасаду) в 

смт. Чорнухи 
Чорнухинського 

району, Полтавської 
області. Коригування

реалізація заходів обласної програми 
"Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019-2021 роки"

нагородження переможців 
обласного конкурсу серед 
закладів освіти області на 
кращу матеріальну базу 

військово-патріотичного та 
фізичного виховання  

(Обласна цільова програма 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 

на 2017-2020 роки)

переможців обласного конкурсу 
проектів і програм розвитку 

територіальних громад 
Полтавської області  у 2019 році

0 0

0 0

150,000 150,000 157,000

0 0

0 75,000 0

0 146,300 560,000

0 900,000 900,000 600,000

0 500,000

0 3,489,400

158,090 158,090 150,000 0

-250,000 -250,000 -1,996,480 0

0 0

1,008,090 925,000 -75,000 158,090 2,400,000 1,500,000 900,000 0 55,451,708 -188,176

Перший заступник голови обласної ради                                              О. ЛЕМЕШКО

Кропивка



1 2

16200000000 Зведені бюджети міст обласного значення 
Полтавської області

16201100000 Бюджет міста Полтави
16203100000 Бюджет міста Кременчука
16204100000 Бюджет міста Лубен
16205100000 Бюджет міста Миргорода

16300000000 Зведені бюджети районів Полтавської області

16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району

16302200000 Районний бюджет Гадяцького району
16303200000 Районний бюджет Глобинського району
16304200000 Районний бюджет Гребінківського району
16305200000 Районний бюджет Диканського району
16306200000 Районний бюджет Зінківського району
16307200000 Районний бюджет Карлівського району
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району
16309200000 Районний бюджет Козельщинського району
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району
16312200000 Районний бюджет Лубенського району
16313200000 Районний бюджет Машівського району
16314200000 Районний бюджет Миргородського району

16315200000 Районний бюджет Новосанжарського району

16317200000 Районний бюджет Оржицького району
16318200000 Районний бюджет Пирятинського району
16319200000 Районний бюджет Полтавського району
16320200000 Районний бюджет Решетилівського району

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

грн.

3719770 3719770 0219800 3719800

51 52 53 54 55 56

0 11,077,735 0 11,077,735 118,586,277

875,000 875,000 59,631,310
6,641,000 6,641,000 37,074,716
2,608,000 2,608,000 17,216,821
953,735 953,735 4,663,431

-75,000 24,874,479 0 27,749,328 101,567,937

330,000 380,000 1,029,204

300,000 473,000 10,412,945
-75,000 2,171,168 2,096,168 3,705,624

270,000 270,000 2,198,417
460,000 475,000 2,602,601

1,320,000 2,880,000 5,965,652
1,948,000 1,948,000 7,646,682
2,169,999 2,169,999 7,695,480
807,000 807,000 941,249

1,708,814 1,708,814 4,718,995
782,498 782,498 2,610,908
442,000 442,000 1,711,508
850,000 850,000 1,259,409

0 8,288,761

0 216,222

1,810,000 1,940,025 5,274,526
3,000,000 3,000,000 3,347,222
1,990,000 3,065,000 7,006,130
710,000 521,824 3,297,797

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

реалізацію заходів обласної 
програми "Бюджет участі 

Полтавської області на 2017-
2020 роки"

в тому числі

РАЗОМ міжбюджетних 
трансфертів по спеціль фонду

УСЬОГО трансфертів  
іншим місцевим 

бюджетам

спеціального фонду на:

реалізація заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2018 - 2020 
роки

реалізацію заходів Комплексної 
програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів 
громадян та оборонної роботи на 

2016 - 2020 роки

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

фінансування об"єктів та 
заходів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок 
коштів Фонду розвитку 

територій області



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16321200000 Районний бюджет Семенівського району
16322200000 Районний бюджет Хорольського району
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району
16324200000 Районний бюджет Чутівського району
16325200000 Районний бюджет Шишацького району
16326200000 Районний бюджет Котелевського району

16500000000 Бюджети об’єднаних територіальних громад у 
Полтавській області

16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16503000000 Бюджет Клепачівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16504000000 Бюджет Недогарківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16505000000 Бюджет Омельницької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади

16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської сільської 
об’єднаної територіальної громади

16509000000 Бюджет Пришибської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16511000000 Бюджет Новознам’янської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної 
територіальної громади

16513000000 Бюджет Скороходівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16515000000 Бюджет Решетилівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16516000000 Бюджет Великосорочинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

3719770 3719770 0219800 3719800

51 52 53 54 55 56

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

реалізацію заходів обласної 
програми "Бюджет участі 

Полтавської області на 2017-
2020 роки"

в тому числі

РАЗОМ міжбюджетних 
трансфертів по спеціль фонду

УСЬОГО трансфертів  
іншим місцевим 

бюджетам

спеціального фонду на:

реалізація заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2018 - 2020 
роки

реалізацію заходів Комплексної 
програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів 
громадян та оборонної роботи на 

2016 - 2020 роки

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

фінансування об"єктів та 
заходів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок 
коштів Фонду розвитку 

територій області

785,000 820,000 1,114,339
1,250,000 1,300,000 12,523,549

0 70,015
1,440,000 1,440,000 4,990,491
330,000 330,000 527,470

50,000 2,412,741

0 19,762,670 0 22,279,215 88,399,189

800,000 800,000 1,472,927

324,100 423,920 2,477,544

0 28,288

506,000 601,200 643,697

136,092 178,592 702,804

252,528 252,528 3,739,116

0 870,778

0 30,504

83,200 83,200 523,691

1,758,000 1,758,000 9,501,490

0 40,281

1,200,000 1,249,800 2,605,027

100,000 100,000 1,498,762

0 26,854

3,930,000 4,068,800 6,301,736

0 670,861



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16520000000 Бюджет Рокитянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16521000000 Бюджет Гребінківської міської об’єднаної 
територіальної громади

16522000000 Бюджет Ланнівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16523000000 Бюджет Бутенківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16524000000 Бюджет Лохвицької міської об’єднаної 
територіальної громади

16525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16526000000 Бюджет Драбинівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16529000000 Бюджет Руденківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної 
територіальної громади

3719770 3719770 0219800 3719800

51 52 53 54 55 56

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

реалізацію заходів обласної 
програми "Бюджет участі 

Полтавської області на 2017-
2020 роки"

в тому числі

РАЗОМ міжбюджетних 
трансфертів по спеціль фонду

УСЬОГО трансфертів  
іншим місцевим 

бюджетам

спеціального фонду на:

реалізація заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2018 - 2020 
роки

реалізацію заходів Комплексної 
програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів 
громадян та оборонної роботи на 

2016 - 2020 роки

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

фінансування об"єктів та 
заходів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок 
коштів Фонду розвитку 

територій області

308,000 308,000 478,901

94,175 494,745

800,000 800,000 7,882,549

50,000 80,000 104,638

1,000,000 1,000,000 2,618,250

250,000 250,000 2,060,614

199,000 199,000 252,969

747,450 747,450 2,383,117

550,000 550,000 1,548,647

0 655,852

0 53,578

136,860 635,674

0 53,187

263,000 263,000 1,666,308

0 481,203

120,000 120,000 977,671

50,000 200,000 683,016

40,000 140,000 1,255,253

649,900 649,900 1,473,907

189,000 189,000 1,122,153

150,000 150,000 869,207



1 2

Код Найменування бюджету - одержувача / надавача 
міжбюджетного трансферту

16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16539000000 Бюджет Мачухівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної 
територіальної громади

16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської об’єднаної 
територіальної громади

16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної 
територіальної громади

16545000000 Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної 
громади

16546000000 Бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної 
територіальної громади

16547000000 Бюджет Новоселівської сільської об’єднаної 
територіальної громади 

16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
(нерозподілений резерв)
Державний  бюджет

× УСЬОГО

3719770 3719770 0219800 3719800

51 52 53 54 55 56

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів  
місцевих бюджетів

спеціального фонду на:

реалізацію заходів обласної 
програми "Бюджет участі 

Полтавської області на 2017-
2020 роки"

в тому числі

РАЗОМ міжбюджетних 
трансфертів по спеціль фонду

УСЬОГО трансфертів  
іншим місцевим 

бюджетам

спеціального фонду на:

реалізація заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2018 - 2020 
роки

реалізацію заходів Комплексної 
програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів 
громадян та оборонної роботи на 

2016 - 2020 роки

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

фінансування об"єктів та 
заходів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок 
коштів Фонду розвитку 

територій області

0 26,202

0 541,997

157,000 307,000 989,015

0 428,185

75,000 969,223

560,000 706,300 1,392,106

600,000 1,500,000 5,149,390

500,000 500,000 1,930,662

3,489,400 3,489,400 17,206,569

308,090 880,041

77,753,520 53,077,035

-167,500 -540,000 -707,500 0

-75,000 55,714,884 -167,500 -540,000 138,152,298 361,630,438

Перший заступник голови обласної ради                                              О. ЛЕМЕШКО



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

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 об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Обласна державна адміністрація -167,500
0210000 Обласна державна адміністрація -167,500
0219000 9000 Міжбюджетні трансферти -167,500

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів 

Капітальні трансферти органам державного управління інших 
рівнів -167,500

0600000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації -85,799

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації -85,799

0611000 1000 Освіта 13,605,932

0611040 1040 0922

Надання загальної середньої освіти санаторними
закладами загальної середньої освіти з
відповідним профілем для дітей, які потребують
тривалого лікування

Капітальні видатки 1,850,000

0611050 1050 0922
Надання загальної середньої освіти
спеціалізованими закладами загальної середньої
освіти

Капітальні видатки 2,799,260

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з
особливими освітніми потребами, зумовленими
складними порушеннями розвитку

Капітальні видатки 115,600

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми 

Капітальні видатки -19,800

Додаток  6
до рішення пленарного засідання другої 
сесії обласної ради восьмого скликання
29.12.2020 №

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої,

 комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році
16100000000

(код бюджету)



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

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 об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
закладами освіти

Капітальні видатки 3,272,472

0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти Капітальні видатки 385,900

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти Капітальні видатки -500,000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 5,702,500

0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 100,000

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади  молодіжної політики Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 100,000

0617000 7000 Економічна діяльність -14,799,821

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -14,799,821

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 151,028

Роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації з
реконструкції частини території Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді для впровадження
інтерактивно-освітнього майданчику для дітей "Контактний двір"
(контактний зоопарк)"

72,000

Виготовлення проєктної документації на будівництво
спортивного майданчика Лубенська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат

-84,800

Реконструкція приміщення спортивної зали навчального корпусу
ПТУ № 26 по проїзду 40 років ДАЇ , 5 в м.Кременчуці
Полтавської області

86,423

Реконструкція приміщення спортивної зали навчального корпусу
ПТУ № 26 по проїзду 40 років ДАЇ , 5 в м.Кременчуці
Полтавської області

77,405



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

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 об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту -15,450,849

Роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації на
нове будівництво об'єкту: "Нове будівництво палацу спорту з
громадськими приміщеннями для обслуговування за адресою:
Полтавська область" (ІІ черга)

800,000

Виготовлення документів по відведенню землі на об'єкт "Нове
будівництво палацу спорту з громадськими приміщеннями для
обслуговування за адресою: Полтавська область"

49,151

Синтетична трава (з монтажем) та спеціальне обладнання (з
монтажем) для облаштування спортивних ігрових майданчиків із
штучним покриттям 22х42м

-10,500,000

Мультифункціональні спортивні майданчики із синтетичним
(поліуретановим) покриттям розміром 32х18м -5,800,000

0617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури 500,000

Створення науково-проектної документації з отрщланйям
позитивного звіту будівельної експертизи по об'єкту
«Реставраційний ремонт підвального приміщення будівлі за
адресою: вул.Котляревського, 20/8 м.Полтава»

400,000

Створення науково-проектної документації з отриманням
позитивного звіту будівельної експертизи по об’єкту
«Реставраційний ремонт санвузлів громадського будинку за
адресою: вул.Котляревського, 20/8 м.Полтава»

50,000

Створення науково-проектної документації з отриманням
позитивного звіту будівельної експертизи по об’єкту
«Реставраційний ремонт частини приміщень першого поверху
громадського будинку за адресою: вул.Котляревського, 20/8
м.Полтава»

50,000

0619000 9000 Міжбюджетні трансферти 1,008,090

0619700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів  місцевих бюджетів

1,008,090

0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 1,008,090



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

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 об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 45,295,162

0710000 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 45,295,162

0711000 1000 Освіта 1,445,000

0711120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої
освіти

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 1,445,000

0712000 2000 Охорона здоров"я 43,383,262

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2,416,367

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 40,929,300

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 37,595

0717000 7000 Економічна діяльність 466,900

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 5,666,900

0717322 7322 0443 Будівництво  медичних установ та закладів 5,666,900
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту
"Реконструкція відділення судинної хірургії хірургічного корпусу
КП "ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради"
по вул. Шевченка, 23 в м. Полтава

244,900

Реконструкція системи електропостачання та киснепостачання
будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного
відділення з встановленням аварійного резервного джерела
живлення (дизельна генераторна установка) Комунального
підприємства "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня
Полтавської обласної ради» по проспекту Першотравневому, 22 в
м. Полтава

3,000,000

Реконструкція системи електропостачання та киснепостачання
будівлі головного корпусу з встановленням аварійного
резервного джерела живлення (дизельна генераторна установка)
Комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна
інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» по проспекту
Першотравневому, 22 в м. Полтава

3,000,000

Реставрація покрівлі та фасаду поліклінічного корпусу
Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Шевченка,
34 в м. Полтава

-578,000
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0717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю -5,200,000

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) -5,200,000

0800000 Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації -1,005,033

0810000 Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації -1,005,033

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -1,005,033

0813101 3101 1010

Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця для
проживання дітей з вадами фізичного та
розумового розвитку

Капітальні видатки -306,519

0813102 3102 1020

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

Капітальні видатки -151,727

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування
та виплати допомог і компенсацій Капітальні видатки -583,787

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення Капітальні видатки 37,000

1000000 Департамент культури і туризму 
облдержадміністрації 150,000

1010000 Департамент культури і туризму 
облдержадміністрації 150,000

1014000 4000 Культура i мистецтво 150,000

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок Капітальні видатки 150,000
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1500000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

29,077,477

1510000
Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

29,077,477

1516000 6000 Житлово-комунальне господарство 3,498,575

1516012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) -3,236,000

1516013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 1,130,000

1516014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Капітальні видатки 5,345,000

1516083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа

259,575

Будівництво житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання наближених до сімейних за адресою вул.
Широка, 33, с. Чутівка, Оржицького району, Полтавської
області. Коригування

2018-2020 9,888,175 259,575

1517000 7000 Економічна діяльність 25,578,902

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 37,163,520

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства 0

Будівництво артезіанської свердловини для КП «Опішнянська
туберкульозна обласна лікарня Полтавської області» -1,500,000

Будівництво артезіанської свердловини для Комунального
підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня
Полтавської обласної ради»

2,020 1,499,897 0 1,500,000 100

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 13,646,857
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт комплексу будівель Андріївської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів
Новосанжарського району Полтавської обласної ради в селі
Андріївка Новосанжарського району Полтавської області

2020-2021 131,458,794 0 5,286,857 50

Будівництво школи в м. Заводське Лохвицького району
(Блок А). Коригування 1,100,000

Реконструкція будівлі Диканського навчально-виховного
комплексу імені М.В.Гоголя „Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад” Диканьської
районної ради Полтавської області по вул. Шкільній, 2а в смт
Диканька  Полтавської області

2,000,000

Реконструкція навчально-лабораторного корпусу ДНЗ "Гадяцьке
вище професійне аграрне училище" по вул. Полтавській, 88 в м.
Гадяч Полтавської області

2020-2021 39,169,518 0 3,000,000 35

Реконструкція спального корпусу №1 дитячого оздоровчого
табору "Маяк" по вул. Соснова, 1 Б в с. Головач Полтавського
району, Полтавської області

2018-2021 27,126,635 35 300,000

Реконструкція спального корпусу №2 дитячого оздоровчого
табору "Маяк" по вул. Соснова, 1 Б в с. Головач Полтавського
району, Полтавської області

2018-2021 27,367,139 40 300,000

Реконструкція спального корпусу №3 дитячого оздоровчого
табору "Маяк" по вул. Соснова, 1 Б в с. Головач Полтавського
району, Полтавської області

2018-2021 15,357,265 40 210,000

Реконструкція спального корпусу №4 дитячого оздоровчого
табору "Маяк" по вул. Соснова, 1 Б в с. Головач Полтавського
району, Полтавської області

2018-2021 15,294,282 40 210,000

Реконструкція будівлі бібліотеки під громадський центр
обласного дитячого оздоровчого центру "Маяк" по вул. Соснова,
1 Б в с. Головач Полтавського району, Полтавської області

2018-2021 6,886,903 10 120,000 10

Реконструкція будівлі літнього павільйону дитячого оздоровчого
центру "Маяк" по вул. Соснова, 1 Б в с. Головач Полтавського
району, Полтавської області

2018-2021 12,783,962 10 120,000 10

Реконструкція будівлі медпункту обласного дитячого
оздоровчого центру "Маяк" по вул. Соснова, 1 Б в с. Головач
Полтавського району, Полтавської області

2018-2021 7,693,777 10 120,000 10

Будівництво спортивного майданчику обласного дитячого
оздоровчого центру "Маяк" по вул. Соснова, 1Б в с. Головач
Полтавського району Полтавської області

2018 5,073,616 0 280,000 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реконструкція котельні обласного дитячого оздоровчого центру
"Маяк" по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району
Полтавської області

2018 10,844,012 0 200,000 0

Реконструкція харчоблоку обласного дитячого оздоровчого
центру "Маяк" по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського
району Полтавської області

2019 55,266,224 0 400,000 0

1517322 7322 0443 Будівництво  медичних установ та закладів 1,013,414

Будівництво спортивного майданчику розташованого на
території КП "Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для
ветеранів війни" за адресою Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Сердюка, 23/1

2020 953,977 0 -946,514 100

Реконструкція існуючого майданчику розташованого на території
КГ1 „Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів
війни” під реабілітаційний спортивний майданчик з благоустроєм
та озелененням прилеглої території за адресою: вул.Сердюка,
23/1, м. Кременчук, Полтавська область

2,020 953,977 0 946,514 100

Реконструкція ганку хірургічного корпусу для під'їзду
автотранспорту під приймальну машин ШМД КП “ПОКЛ ім.
М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради” по вул.
Шевченка, 23 в м. Полтава

2,020 4,942,142 0 -3,708,544 100

Термомодернізація хірургічного корпусу КП "Полтавська обласна
клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної
ради" по вул. Шевченка, 23 в м. Полтава. Капітальний ремонт.
Коригування

2020-2021 24,135,448 0 4,650,686 70

Реконструкція Полтавського обласного клінічного
кардіологічного диспансеру по вул. Макаренко, 1А, 1Б в м.
Полтава (корпус інтервенційної кардіології та реабілітації).
Коригування

2016-2020 407,682,475 86 -3,450,000 100

Термомодернізація Полтавського обласного клінічного
онкологічного диспансеру, Полтавської обласної ради по вул.
Миколи Дмитрієва, 7 А, м. Полтава. Капітальний ремонт

2018-2020 17,385,263 70 -1,490,000 100

Реконструкція корпусу Комунального підприємства
«Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний
центр Полтавської обласної ради» в м. Полтава по вул.
Макаренка 1 А

2020-2021 500,000

«Реконструкція приміщень хірургічного та торакального
відділень 5-го поверху хірургічного корпусу ПОКЛ ім. М.В.
Скліфосовського по вул. Шевченка, 23 в м. Полтава»
Коригування

2019-2020 40,771,146 100 772 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КУ
"Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та
медецини катастроф" по вул. Миколи Дмитрієва, 6   м. Полтава

2018-2020 85,987,536 3,000,000 100

Будівництво корпусу невідкладних станів Полтавської обласної
клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського м. Полтава, вул.
Шевченка, 23

500,000

Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське
Шосе, 1-в в с. Супрунівка Полтавського району Полтавської
області (ІІІ черга будівництва)" (Коригування)

500,000

Термомодернізація Комунального закладу "Полтавський
обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни" Полтавської
обласної ради по вул. Миколи Дмітрієва, 5 в м. Полтава.
Капітальний ремонт. Коригування"

2018-2019 19,400,010 100 10,500 100

Реконструкція корпусу Комунального підприємства
«Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний
центр Полтавської обласної ради» в м. Полтава по вул.
Макаренка 1 А

2020-2021 500,000 100

1517323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 772

Капітальний ремонт приміщень 2 поверху 3 та 4 блоків
Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці
по вул. Сільськогосподарська, 21 в м. Полтаві. Коригування

2019-2020 7,580,807 100 772 100

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закдадів культури 6,915,063

Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в
м. Полтава (будинок колишньої хоральної синагоги) 2016-2021 78,981,201 30 7,380,000 35

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 
Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтаві. ІІІ черга (І 
пусковий комплекс-вестибюль, зал урочистостей)

2014-2021 397,858

Реконструкція покрівлі гуртожитку Гадяцького коледжу культури
і мистецтв ім. І.П. Котляревського по вул. Драгоманова, 16 в м.
Гадяч Полтавської області (коригування)

2019-2020 4,253,575 60 579,503 100

Реконструкція сільського будинку культури по вул. Лева
Вайнгорта 3 у с. Гоголево, Шишацького району, Полтавської
області під Гоголівський культурний Центр". Коригування

2017-2019 54,940,202 100 772 100
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Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя
Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава
(доступність експозиційних приміщень для людей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення)

2,020 -1,583,070

Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в
м. Полтава (будинок колишньої хоральної синагоги),
Коригування

2016-2020 78,981,201 140,000

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту 5,035,713

Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою:
Кременчуцький район, село Омельник,  вулиця Центральна, 64 678,571

Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою: місто
Кременчук, вулиця Лейтенанта Покладова, 8 678,571

Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями
громадського обслуговування по вул. П.Юрченка, 1а в м.
Полтава

2014-2020 217,961,151 3,000,000

Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою:
Полтавський район, село Гожули, вулиця Паркова, 7/1 678,571

1517368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів 3,351,701

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу "Шишацька
спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського Шишацької селищної
ради Полтавської області" в смт Шишаки Полтавської області

2020-2021 46,978,280 0 2,282,971 80

Реконструкція будівлі колишнього терапевтичного відділення
Решетилівської ЦРЛ під п’ятиквартирний будинок з службовими
квартирами по вул.Грушевського, 76 в м. Решетилівка
Полтавської області.Коригування.

2018-2020 2,938,012 50 450,000 100

Будівництво амбулаторії по вулиці Польовій в с. Балясне
Диканського району Полтавської області.
Співфінансування

2018-2020 8,897,031 36 240,000 100

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини по вул. Геологічна 11, с. Розсошенці
Полтавського району Полтавської області.
Співфінансування

27,384
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Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини по вул. Центральна 9, с. Великий
Тростянець Полтавського району Полтавської області.
Співфінансування

6,846

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини по вул. Центральна 2, с. Щербані
Полтавського району Полтавської області.
Співфінансування

20,538

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Коломацької ОТГ.
Співфінансування

13,692

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Терешківської ОТГ.
Співфінансування

27,384

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Заворсклянської ОТГ.
Співфінансування

6,846

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Оболонської ОТГ.
Співфінансування

13,692

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Лубенського району.
Співфінансування

6,846

Будівництво амбулаторії по вул.Станіслава Горєва в смт.Гоголево
Великобагачанського району.
Співфінансування

2,020 9,600,000 30 207,580

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Новосанжарської ОТГ.
Співфінансування

34,230

Придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Кобеляцького району
Співфінансування

13,692



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

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 об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1517369 7369 0490

Реалізація проектів з реконструкції,
капітального ремонту приймальних відділень
в опорних закладах охорони здоров"я в
госпітальних округах

7,200,000

Реконструкція частини головного лікувального корпусу під
відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги
Комунального некомерційного підприємства „Миргородська
центральна районна лікарня” Миргородської районної ради по
вул. Гоголя, 172 в м. Миргороді

7,200,000

1517400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство 800,000

1517461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

Капітальні видатки / Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 1,000,000

1517463 7463 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів
з інших місцевих бюджетів

Капітальні видатки / Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) -200,000

1517600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю -12,384,618

1517670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) -12,384,618

3700000 Департамент фінансів облдержадміністрації -8,739,076

3710000 Департамент фінансів облдержадміністрації -8,739,076

3717000 7000 Економічна діяльність -63,650,784

3717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -63,650,784

3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій Капітальні видатки -63,650,784

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 54,911,708



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

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 об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3719700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів  місцевих бюджетів

55,451,708

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 55,451,708

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

Капітальні трансферти органам державного управління інших 
рівнів -540,000

× × × УСЬОГО × × 64,525,231 ×

Перший заступник голови обласної ради                                  О. ЛЕМЕШКО

Кропивка



(грн)

у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Обласна рада 0 0 0 0

0110000 Обласна рада 0 0 0 0

0110100 0100 Державне управління -107,696 -107,696 0 0

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення другого пленарного засідання 
вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 22.12.2017 р. № 598 (зі змінами)
-107,696 -107,696

0117000 7000 Економічна діяльність 107,696 107,696 0 0

0117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 107,696 107,696 0 0

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення другого пленарного засідання 
вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 22.12.2017 р. № 598 (зі змінами)
107,696 107,696

0200000 Обласна державна адміністрація 0 167,500 -167,500 -167,500 

0210000 Обласна державна адміністрація 0 167,500 -167,500 -167,500 

0219000 9000 Міжбюджетні трансферти 0 167,500 -167,500 -167,500

0219800 9800 0180

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

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення другого пленарного засідання 
вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 22.12.2017 р. № 598 (зі змінами)
0 167,500 -167,500 -167,500

Додаток 7
до рішення пленарного засідання другої
сесії обласної ради восьмого скликання
29.12.2020 №

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ
витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

16100000000
(код бюджету)

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

0600000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації -20,097,486 -6,802,008 -13,295,478 -13,295,478 

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації -20,097,486 -6,802,008 -13,295,478 -13,295,478 

0611000 1000 Освіта -703,390 -2,099,822 1,396,432 1,396,432

0611050 1050 0922
Надання загальної середньої освіти
спеціалізованими закладами загальної
середньої освіти

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р. № 1330)
750,000 750,000 750,000

166,432 0 166,432 166,432

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р. № 1330)
648,000 648,000 648,000

Обласна цільова програма національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання тринадцятої сесії 
обласної ради  сьомого скликання від 31.01.2017 р. 

№ 350 (зі змінами від 20.12.2019 р. № 1249 )
75,000 75,000 75,000

Обласна Програма "Опікуємося освітою" 
на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016р. 

№ 316 (зі змінами)
-556,568 -556,568 -556,568 

0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка
кадрів закладами післядипломної освіти 

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р.       № 1330)
480,000 480,000 480,000

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

Обласна Програма "Опікуємося освітою" 
на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016р. 

№ 316 (зі змінами)
-532,385 -32,385 -500,000 -500,000 

-2,099,822 -2,099,822 0 0

Проект обласної Програми "Опікуємося освітою" 
на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016 р. 

№ 316 (зі змінами)
-2,959,600 -1,078,600 -1,881,000 -1,881,000 

Обласна Програма "Опікуємося освітою" 
на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016р. 

№ 316 (зі змінами)
1,911,860 30,860 1,881,000 1,881,000

Обласна цільова програма національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання тринадцятої сесії 
обласної ради  сьомого скликання від 31.01.2017 р. 

№ 350 (зі змінами від 20.12.2019 р. № 1249 )
-1,052,082 -1,052,082 

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

Разом

0611110 1110 0930

0611162 1162 0990

Разом



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

0613000 3000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення -4,002,000 -4,102,000 100,000 100,000

-1,000,000 -1,000,000
Проєкт обласної Програми з реалізації молодіжної 

політики,підтримки сім'ї,забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки 

-789,000 -789,000

Обласна цільова програма національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання тринадцятої сесії 
обласної ради  сьомого скликання від 31.01.2017 р. 

№ 350 (зі змінами)
-211,000 -211,000

-63,000 -163,000 100,000 100,000
Проєкт обласної Програми з реалізації молодіжної 

політики,підтримки сім'ї,забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки 

-163,000 -163,000

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р.       № 1330)
100,000 100,000 100,000

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)

Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 
– 2024 роки та затвердження порядків щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей 

рішення пленарного засідання тринадцять першої  
сесії обласної ради  сьомого скликання від 

28.02.2020 № 1288
-2,939,000 -2,939,000

0615000 5000 Фiзична культура i спорт -600,186 -600,186 0 0

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів
спорту

Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 
2017-2020 роки

рішення пленарного засідання чотирнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 06.03.2017 р. 

№ 400 (зі змінами від 28.02.2020 № 1290)
144,000 144,000

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту

Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 
2017-2020 роки

рішення пленарного засідання чотирнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 06.03.2017 р. 

№ 400 (зі змінами від 28.02.2020 № 1290)
-380,000 -380,000

0615062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 
2017-2020 роки

рішення пленарного засідання чотирнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 06.03.2017 р. 

№ 400 (зі змінами від 28.02.2020 № 1290)
-364,186 -364,186

0617000 7000 Економічна діяльність -16,300,000 0 -15,800,000 -15,800,000

0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -16,300,000 0 -15,800,000 -15,800,000

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 
2017-2020 роки

рішення пленарного засідання чотирнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 06.03.2017р. 

№400 (зі змінами від 12.11.2020р. №1402)
-16,300,000 -16,300,000 -16,300,000

0617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури

Обласна Програма "Опікуємося освітою" 
на 2017-2020 роки

Рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016р. 

№ 316 (зі змінами)
500,000 500,000 500,000

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади  молодіжної 
політики

Разом

Разом

1040
Здійснення заходів та реалізація проектів
на виконання Державної цільової
соціальної програми "Молодь України"

0613131 3131



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
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Функціональної 

класифікації 
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бюджету
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програмної 
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видатків та 
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місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

0619000 9000 Міжбюджетні трансферти 1,008,090 0 1,008,090 1,008,090

0619700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення
програм та заходів за рахунок коштів
місцевих бюджетів

1,008,090 0 1,008,090 1,008,090

0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Обласна Програма "Опікуємося освітою" 
на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016р. 

№ 316 (зі змінами)
1,008,090 1,008,090 1,008,090

0700000 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 40,845,900 9,489,333 31,356,567 31,356,567

0710000 Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 40,845,900 9,489,333 31,356,567 31,356,567

0712000 2000 Охорона здоров"я 40,379,000 9,489,333 30,889,667 30,889,667

3,155,100 738,733 2,416,367 2,416,367

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 

рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
1,025,100 738,733 286,367 286,367

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018 р. 

№ 973 (зі змінами)
2,130,000 0 2,130,000 2,130,000

36,042,181 7,568,881 28,473,300 28,473,300

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 

рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
37,512,281 7,568,881 29,943,400 29,943,400

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018 р. 

№ 973 (зі змінами)
-1,470,100 -1,470,100 -1,470,100 

0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 
рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами )
216,800 216,800

0712050 2050 0761
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського
піклування

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 

рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
163,918 163,918

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів
Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 
рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
192,120 192,120

Разом

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню

Разом

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню2010
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кредитування 
місцевого 
бюджету

0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 

рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
-146,268 -146,268 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню
Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 
рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
132,700 132,700

0712120 2120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 

рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
102,917 102,917

0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної
експертизи (МСЕК)

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 

рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
101,863 101,863

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері охорони здоров’я

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 

рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
417,669 417,669

0717000 7000 Економічна діяльність 466,900 0 466,900 466,900

0717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 5,666,900 0 5,666,900 5,666,900

0717322 7322 0443 Будівництво  медичних установ та закладів
Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 
рік

рішення пленарного засідання двадцять дев"ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019р. № 1248 (зі змінами)
5,666,900 5,666,900 5,666,900

0717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю -5,200,000 0 -5,200,000 -5,200,000

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 
комунального підприємства "Полтавафарм"

рішення пленарного засідання тридцять другої 
позачергово їсесії сьомого скликання від 12.03.2020 

р.№ 1328
-5,200,000 -5,200,000 -5,200,000 
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0800000 Департамент соціального захисту 
населення  облдержадміністрації 1,080,242 795,242 285,000 285,000

0810000 Департамент соціального захисту 
населення  облдержадміністрації 1,080,242 795,242 285,000 285,000

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 2,235,000 1,950,000 285,000 285,000

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами) -1,000,000 -1,000,000 

0813102 3102 1020

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

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р.       № 1330)
248,000 248,000 248,000

0 0 0 0
Проєкт змін та доповнень до обласної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення 
області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами) -2,482,100 -2,482,100

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами від 

20.12.2019р. № 1246 )
2,482,100 2,482,100

0 0 0 0
Проєкт змін та доповнень до обласної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення 
області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами) -236,000 -236,000

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами від 

20.12.2019р. № 1246 )
236,000 236,000

0 0 0 0

Проєкт змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
соціального захисту і соціального забезпечення населення 

області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами) -621,000 -621,000

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами від 

20.12.2019р. № 1246 )
621,000 621,000

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

Разом

Разом

Разом

Заходи державної політики з питань сім'ї0813123 3123 1040

0813122 3122 1040

0813121 3121 1040



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

37,000 0 37,000 37,000

Проєкт змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
соціального захисту і соціального забезпечення населення 

області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами) -1,424,855 -1,424,855 

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами від 

20.12.2019р. № 1246 )
1,461,855 1,424,855 37,000 37,000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013р. (зі змінами від 

12.11.2020р. № 1398)
2,950,000 2,950,000

0819000 9000 Міжбюджетні трансферти -1,154,758 -1,154,758 0 0

0819700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення
програм та заходів за рахунок коштів
місцевих бюджетів

-1,154,758 -1,154,758 0 0

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами від 

20.12.2019р. № 1246 )
-1,154,758 -1,154,758 

0900000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 0 0 0 0

0910000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 0 0 0 0

0913000 3000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 0 0 0 0

0 0 0 0

Проект обласної Програми з реалізації молодіжної політики, 
підтримки сім"ї, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків  на 2020-2024 роки
-80,000 -80,000

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 
соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки

рішення п"ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання від 28.02.2013 р. (зі змінами від 

20.12.2019р. № 1246 )
80,000 80,000

Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту

Разом 

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

Разом

10400913112 3112



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

1000000 Департамент культури і туризму 
облдержадміністрації 654,000 504,000 150,000 150,000

1010000 Департамент культури і туризму 
облдержадміністрації 654,000 504,000 150,000 150,000

1014000 4000 Культура i мистецтво 150,000 0 150,000 150,000

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами)
150,000 150,000 150,000

1017000 7000 Економічна діяльність 490,000 490,000 0 0

1017600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю 490,000 490,000 0 0

1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі
туризму та курортів

Обласна Програма  розвитку туризму і курортів на 2016-2020 
роки

рішення першого  засідання третьої сесії обласної 
ради сьомого скликання від 29.01.2016р. № 32 (зі 

змінами)
490,000 490,000

1018000 8000 Інша діяльність 14,000 14,000 0 0

1018300 8300 Охорона навколишнього природного
середовища 14,000 14,000 0 0

1018320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду Обласна  програма  розвитку туризму і курортів на 2016-2020 
роки

рішення першого  засідання третьої сесії обласної 
ради сьомого скликання від 29.01.2016р. № 32 (зі 

змінами)
14,000 14,000

1500000

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

10,744,000 6,250,000 4,494,000 4,100,000

1510000

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

10,744,000 6,250,000 4,494,000 4,100,000

1516000 6000 Житлово-комунальне господарство 4,056,604 4,056,604 0 0

1516071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги,
що затверджувалися або погоджувалися
рішенням місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого самоврядування,
та розміром економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво (надання)

Обласна програма фінансової підтримки підприємств 
комунальної теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства Полтавської області на 
2019–2021 роки

рішення пленарного засідання двадцять дев’ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019 р. № 1245
4,000,000 4,000,000



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

1516084 6084 0610

Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво/
реконструкцію/ придбання житла

Обласна програма забезпечення молоді
 житлом на 2018-2022 роки

рішення другого пленарного засідання 
вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 22.12.2017 р.№ 598 (зі змінами)
56,604 56,604

1517000 7000 Економічна діяльність 5,550,000 1,450,000 4,100,000 4,100,000

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 3,100,000 0 3,100,000 3,100,000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р.       № 1330)
3,100,000 3,100,000 3,100,000

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Програма розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт Полтава"  
на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання тринадцятої сесії 
обласної ради  сьомого скликання від 31.01.2017 р. 

№ 353 (зі змінами)
0 0 0

1517400 7400 Транспорт та транспортна
інфраструктура, дорожнє господарство 1,450,000 450,000 1,000,000 1,000,000

1,450,000 450,000 1,000,000 1,000,000

Обласна Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
на 2018-2020 роки

рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради  сьомого скликання від 12.07.2018 р. 

№ 751(зі змінами) 
450,000 450,000

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

1517600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю 1,000,000 1,000,000 0 0

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів Полтавської області для виконання заходів з 
енергозбереження на 2015-2020 роки

рішення тридцять першої сесіїобласної ради 
шостого скликання від 02.10.2015 (за змінами) 1,000,000 1,000,000

7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Разом

1517461



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

1518000 8000 Інша діяльність 1,137,396 743,396 394,000 0

1518800 8800 Кредитування 1,137,396 743,396 394,000 0

1518820 8820

Пільгові довгострокові кредити
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання
житла та їх повернення

1,137,396 743,396 394,000 0

1,137,396 743,396 394,000 0

Обласна програма забезпечення молоді
 житлом на 2018-2022 роки

рішення другого пленарного засідання 
вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 22.12.2017 р. № 598 (зі змінами)
337,396 -56,604 394,000

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р. № 1330)
800,000 800,000

1900000 Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації  облдержадміністрації 1,550,000 1,550,000 0 0

1910000 Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації  облдержадміністрації 1,550,000 1,550,000 0 0

1917000 7000 Економічна діяльність 1,550,000 1,550,000 0 0

1917400 7400 Транспорт та транспортна
інфраструктура, дорожнє господарство 1,550,000 1,550,000 0 0

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих
аеропортів

Програма розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт Полтава"  
на 2017-2020 роки

рішення пленарного засідання тринадцятої сесії 
обласної ради  сьомого скликання від 31.01.2017 р. 

№ 353 (зі змінами)
2,000,000 2,000,000

1917470 7470 0456 Інші заходи у сфері дорожнього
господарства

Обласна Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
на 2018-2020 роки

рішення пленарного засідання дванадцятої сесії 
обласної ради  сьомого скликання від 12.07.2018 р. 

№ 751(зі змінами) 
-450,000 -450,000

8821 10601518821

Разом

Надання пільгових довгострокових
кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на
будівництво/придбання житла



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

2300000
Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

0 0 0 0

2310000
Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

0 0 0 0

2318000 8000 Інша діяльність 0 0 0 0

2318400 8400 Засоби масової інформації 0 0 0 0

2318410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової
інформації

Комплексна програма комунікацій влади з громадськістю та 
розвитку  інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-

2020 роки

рішення першого  засідання третьої сесії обласної 
ради сьомого скликання від 29.01.2016р. № 31 (зі 

змінами)
236,000 236,000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

Комплексна програма комунікацій влади з громадськістю та 
розвитку  інформаційної сфери в Полтавській області  на 2016-

2020 роки

рішення першого  засідання третьої сесії обласної 
ради сьомого скликання від 29.01.2016р.  № 31 (зі 

змінами)
-236,000 -236,000 

3000000

Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 
облдержадміністрації

540,000 540,000 0 0

3010000

Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 
облдержадміністрації

540,000 540,000 0 0

3019000 9000 Міжбюджетні трансферти 540,000 540,000 0 0

3019800 9800 0180

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

Комплексна програма щодо забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян та оборонної роботи на 2016 - 2020 роки

рішення першого пленарного засідання дев’ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

26.07.2016 № 164 (зі змінами)
540,000 540,000

3100000 Управління майном обласної ради 100,000 100,000 0 0

3110000 Управління майном обласної ради 100,000 100,000 0 0

3110100 0100 Державне управління 100,000 100,000 0 0

3110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами від 12.03.2020р. № 1330)
100,000 100,000



у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер документа, яким затверджено 
місцеву/регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
Найменування місцевої/регіональної програми

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

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

3700000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації -8,475,900 263,176 -8,739,076 -8,739,076 

3710000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації -8,475,900 263,176 -8,739,076 -8,739,076 

3717000 7000 Економічна діяльність -63,650,784 0 -63,650,784 -63,650,784

3717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -63,650,784 0 -63,650,784 -63,650,784

3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами)
-63,650,784 -63,650,784 -63,650,784

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 55,174,884 263,176 54,911,708 54,911,708

3719700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення
програм та заходів за рахунок коштів
місцевих бюджетів

55,174,884 263,176 54,911,708 54,911,708

55,714,884 263,176 55,451,708 55,451,708

Обласна програма "Бюджет участі Полтавської області  на 
2017-2020 роки"

рішення пленарного засідання п'ятнадцятої сесії 
обласної ради сьомого скликання 26.04.2017р. № 

445 (зі змінами)
0 75,000 -75,000 -75,000 

Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській 
області на 2018 - 2020 роки

рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 21.12.2018р. 

№ 973 (зі змінами)
55,714,884 188,176 55,526,708 55,526,708

3719800 9800 0180

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

Комплексна програма щодо забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян та оборонної роботи на 2016 - 2020 роки

рішення першого пленарного засідання дев’ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання від 

26.07.2016 № 164 (зі змінами)
-540,000 -540,000 -540,000 

× × × УСЬОГО × × 26,940,756 12,857,243 14,083,513 13,689,513

Кропивка

Перший заступник голови обласної ради                                                 О. ЛЕМЕШКО

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 

Разом



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін  

до показників обласного бюджету на 2020 рік»  

 

Розробник проєкту рішення: Департамент фінансів Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: відповідно до Бюджетного кодексу України та пункту 3 рішення 

пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 1259  «Про обласний бюджет на 

2020 рік» на розгляд сесії Полтавської обласної ради виноситься питання про  

внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік за рахунок 

розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету 

місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів, що були затверджені у 

період між сесіями обласної ради розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації.  
. 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 

2020 рік» розроблено на підставі положень Бюджетного кодексу України. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін до показників обласного 

бюджету на 2020 рік» зумовлено необхідністю перерозподілу та збільшення 

окремих показників обласного бюджету.  

У процесі виконання бюджету виникають випадки зміни обставин                        

та умов, які неможливо спрогнозувати при його затвердженні, що призводить 

до необхідності внесення змін до показників обласного бюджету                                  

на відповідний рік.  

 

3. Суть проєкту рішення  

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 

2020 рік» підготовлено з метою забезпечення належного рівня фінансування 

закладів соціально-культурної сфери, виконання інвестиційних проєктів, 

будівництва об’єктів обласної комунальної власності, утримання та розвитку 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. 

Джерелом покриття вказаних видатків пропонується визначити кошти, які 

додатково надійшли до обласного бюджету з місцевих бюджетів області та 

бюджетів інших областей, вивільнені шляхом перерозподілу бюджетних 

призначень та залишок бюджетних коштів на початок року. 
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4. Правові аспекти 

 

У даній сфері правового регулювання діють: 

– Бюджетний кодекс України. 

– Рішення пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 1259                             

«Про обласний бюджет на 2020 рік». 

– Рішення тридцять четвертої сесії Полтавської обласної ради сьомого 

скликання від 12 листопада 2020 року № 1401 «Про внесення змін до Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2020 році». 

– Закон України від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 

«Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (зі змінами). 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року 

№ 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100 

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (зі 

змінами). 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 

«Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони 

здоров’я». 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року               

№ 731-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання 

кредитів з державного бюджету та розподіл додаткового обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 2020 рік для реалізації спільних з 

міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів». 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 липня 2020 року                       

№ 798-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей». 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 липня 2020 року                       

№ 801-р ««Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у 

абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи з числа 

учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
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Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

та які потребують поліпшення житлових умов, на 2020 рік». 

 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 612 «Деякі 

питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров’я у госпітальних округах». 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року                       

№ 838-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України». 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року                       

№ 891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 623 «Про 

виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоровʼя, які надають медичну допомогу 

хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення». 

– Наказ  Міністерства розвитку та територій України від 27 липня 2020 р. 

№ 170 «Про затвердження Переліку проєктів, що фінансуються у 2020 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я». 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 року                       

№ 1055-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2020 році». 

– Постанова Центральної виборчої комісії України від 04 вересня                         

2020 року № 224 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру 

виборців списків виборців та іменних запрошень». 

– Постанова Центральної виборчої комісії  від 04 вересня 2020 року № 224 

«Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та 

виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців 

та іменних запрошень». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 р. № 794 «Про 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

охорони здоров’я на 2020 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету 

міністрів України». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 923 «Про 

виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 
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охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 984 

«Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами 

захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1008 

«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2020 р. № 250». 

– Постанова Центральної виборчої комісії від 05 листопада 2020 року                    

№ 445 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру 

виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення 

повторного голосування 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 

2020 року».  

– Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1099 

«Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

– Постанова Центральної виборчої комісії від 12 листопада 2020 року                    

№ 472 «Про затвердження Розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців 

списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного 

голосування 22 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року». 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р.                  

№ 1460-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2020 рік, та розподіл 

додаткового обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб». 

– Постанова Центральної виборчої комісії від 18 листопада 2020 року                   

№ 493 «Про затвердження додаткового розподілу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного 

голосування 22 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року». 

– Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 09.12.2020 

№ 300 «Про внесення змін до Порядку проектів, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України (2а, 3 та 4 Пули)». 

– Положення про цільовий фонд Полтавської обласної ради, затверджений 

рішенням пленарного засідання двадцять другої сесії Полтавської обласної 

ради сьомого скликання від 19 жовтня 2018 року   № 900 «Про внесення змін до 

рішення пленарного засідання чотирнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання від 06 березня 2017 року № 378 (зі змінами)». 
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– Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 

«Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі 

змінами). 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Загальний обсяг обласного бюджету за рахунок перерозподілу бюджетних 

призначень між головними розпорядниками коштів обласного бюджету в 

зв’язку із виникненням економії коштів через запровадження карантинних 

заходів по запобіганню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, залишків бюджетних коштів на 

початок року, трансфертів з місцевих бюджетів області та бюджетів інших 

областей, збільшується на 550,8 млн грн. 

 

За рахунок субвенцій з державного бюджету загальний обсяг обласного 

бюджету збільшується на 517,1 млн грн, в тому числі  по загальному фонду – 

279,1 млн грн, спеціальному – 238,0 млн грн.  

 

Законом України від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ «Про внесення змін           

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обласному 

бюджету збільшується обсяг освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам в сумі 5,5 млн грн. 

 

Для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у 

людей» області додатково передбачається субвенція в обсязі 152,9 млн грн та 

спрямовується Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на  

реформування регіональних систем охорони здоров’я області. 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 100,0 млн грн 

розподіляється між місцевим бюджетами області та спрямовується на 

реконструкцію,  капітальний ремонт будівель (їх частин), споруд закладів 

загальної середньої освіти. 

 

На підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 

відповідно до постанови ЦВК від 04.09.2020 № 224 передбачається субвенція                 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 86,6 млн грн,                      

яка розподіляється між обласним бюджетом (7,0 млн грн) і місцевими 

бюджетами області (79,6 млн грн). 

 

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я в обсязі  64,0  млн грн   госпітальних 
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округах  розподіляється між обласним бюджетом (7,2 млн грн), бюджетами 

міст обласного значення (36,2 млн грн), об’єднаних територіальних громад                   

(7,2 млн грн) та районними бюджетами (13,4 млн грн). 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, 

виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в сумі 24,8 млн грн. 

розподіляється між обласним бюджетом (2,4 млн грн), бюджетами міст 

обласного значення (8,8 млн грн), об’єднаними територіальними громадами 

(1,0 млн грн) та районними бюджетами (12,6 млн грн). 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» в сумі 17,9 млн грн. розподіляється між обласним бюджетом                                

(0,4 млн грн), бюджетами міст обласного значення (8,0 млн грн), об’єднаних 

територіальних громад  (4,8 млн грн) та районними бюджетами (4,7 млн грн) та 

спрямовується на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину. 

 

Для здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 року доплат, медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності 

(крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають 

медичних послуг за програмою медичних гарантій, Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації спрямовується субвенція з державного 

бюджету  місцевим бюджетам в сумі 13,9 млн грн. 

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих                   

категорій населення у сумі 13,9 млн грн розподіляються між місцевими 

бюджетами і спрямовуються для: 

–   внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України –  1,4 млн грн; 

– деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей –  10,7 млн грн; 

–  сімей учасників бойових дій на території інших держав –  1,8 млн грн. 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я                                

в сумі  13,9  млн грн розподіляється між обласним бюджетом (2,7 млн грн)  та 

місцевими бюджетами і спрямовуються: 

–  для забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном                         

та нецукровий діабет десмопресином бюджетам міст обласного значення                     
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(4,8 млн грн), об’єднаних територіальних громад  (0,4 млн грн) та районними 

бюджетами (6,0 млн грн). 

  

Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню                             

та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,                   

за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,                                         

та її наслідками в сумі 11,3 млн грн  спрямовується на закупівлю 

лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності  та 

реагування на COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, закладами 

охорони здоров’я комунальної форми власності та розподіляється між: 

– обласним бюджетом –10,5 млн грн.;  

– бюджетом міста Кременчука – 0,8 млн грн.  

 

На проведення реконструкції та капітального ремонту закладів 

комунальної власності області Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 

спрямовується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України, в сумі 5,1 млн грн.  

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в                        

обсязі 4,1 млн грн спрямовується  Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації на придбання медичного обладнання (комплект 

обладнання для відеогастроскопії, відеоколоноскопії та відеобронхоскопії) для 

комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний онкологічний 

диспансер Полтавської обласної ради». 

 

На створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 

(професійно-технічної) освіти  на базі Вищого професійного училища 

м.Кременчука, регіонального центру № 1 м.Кременчука та Професійно-

технічного училища № 26 м. Кременчука Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації спрямовується субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної 

професійної (професійно-технічної) освіти в сумі 3,2 млн грн. 

 

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в                        

обсязі 1,5 млн грн спрямовується  Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації на проведення капітального ремонту вхідної групи та 

фасаду комунального навчального закладу І рівня акредитації Полтавської 

обласної ради „Кременчуцький медичний коледж імені В.І.Литвиненка”. 
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Надходження коштів до цільового фонду Полтавської обласної                          

ради (2,4 млн грн) та їх залишок на початок року (1,5 млн грн) спрямовуються: 

– Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації на будівництво школи                       

(Блок А) в м.Заводське Лохвицького району – 2,0 млн грн;  

– районному бюджету Зіньківського району на реконструкцію трибун для 

глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди «Зіньківський районний 

стадіон «Старт» – 1,0 млн грн;  

– бюджету Чорнухинської селищної об’єднаної територіальної громади 

на реконструкцію Чорнухинського ліцею імені Г.С.Сковороди (утеплення 

фасаду) – 0,9 млн грн. 

 

За рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів області та бюджетів 

інших областей загальний обсяг обласного бюджету збільшується на                        

30,8 млн грн. 

 

Бюджетні призначення Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації збільшуються на 2,6 млн грн за рахунок: 

 – субвенції з обласного бюджету Сумської області в                                   

обсязі  2,5 млн грн  для відшкодування витрат за надану спеціалізовану 

медичну допомогу хворим цієї області у відділенні для примусового лікування 

з посиленим наглядом КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги 

Полтавської обласної ради»; 

– субвенції із бюджету Машівської селищної об’єднаної територіальної 

громади району в сумі 30,0 тис. грн. для підстанції екстреної медичної 

допомоги Машівського району  КП «Полтавський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Полтавської обласної ради на 

стимулюючі виплати медичним працівникам в період боротьби з пандемією 

COVID-19; 

–   субвенції із бюджету міста Миргорода в обсязі 27,6 тис. грн. на 

придбання основних засобів для станції екстреної медичної допомоги № 4 

м.Миргород  КП «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Полтавської обласної ради; 

– субвенції із районного бюджету Чутівського району в сумі                                

10,0 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Полтавської обласної ради. 

 

Для здійснення співфінансування придбання шкільних автобусів,                                

у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спрямовуються субвенції 

з місцевих бюджетів області в сумі 7,1 млн грн (Гадяцький, Зіньківський, 

Лохвицький, Оржицький, Чутівський та Котелевський райони, об’єднані 

територіальні громади м.Пирятин, с.Піщане, м.Решетилівка, смт.Велика 
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Багачка,  с.Нехороща, смт.Нова Галещина, с.Сенча, смт.Козельщина та 

смт.Чорнухи).   

 

Субвенції з місцевих бюджетів області в сумі 29,1 млн грн спрямовуються 

Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації для:  

– будівництва житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання наближених до сімейних за адресою: вул.Широка, 33, с.Чутівка, 

Оржицького району Полтавської області – 0,3 млн грн; 

– здійснення часткового фінансування проєкту оснащення вузлами 

комерційного обліку систем гарячого водопостачання житлових будинків 

різних форм власності у м.Полтаві для Полтавського обласного комунального 

виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» в 

сумі 3,5 млн грн; 

– співфінансування для закупівлі спеціалізованої техніки в обсязі                                 

6,4 млн грн (м.Полтава об’єднані територіальні громади м.Пирятин та 

с.Новоселівка); 

–  утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури в сумі 14,2 млн грн (Карлівський, Кобеляцький, Лохвицький, 

Лубенський, Миргородський, Хорольський та Чутівський райони, об’єднані 

територіальні громади м.Глобине, м.Решетилівка, смт. Нова Галещина 

с.Новоаврамівка, с.Сергіївка, с.Сенча, с.Петрівка-Роменська, с.Щербані, 

с.Коломак та с.Новоселівка); 

– співфінансування інвестиційних проектів з будівництва та реконструкції 

закладів освіти та охорони здоров’я в сумі  3,2 млн грн (Великобагачанський та 

Диканський райони, об’єднані територіальні громади м.Решетилівка та  

смт.Шишаки); 

– співфінансування придбання телемедичного обладнання комунальних 

закладів охорони здоров’я у сільській місцевості  в обсязі 171,2 тис.грн. 

(Лубенський район, об’єднані територіальні громади смт.Нові Санжари, 

с.Щербані, с.Оболонь, с.Заворскло, с.Терешки та с.Коломак);       

– реконструкція ділянки теплової мережі від ТК_13 до ТК-15 котельні по 

вул. Покровська 2-А, в м.Решетилівка в сумі 0,8 млн грн. (об’єднана 

територіальна громада м.Решетилівка); 

– забезпечення діяльності Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал» в сумі 80,0 тис.грн. (об’єднана 

територіальна громада смт.Опішня).            

Окрім того, відповідно до рішення тридцять четвертої сесії Полтавської 

міської ради від 12 червня  2020 року зменшується обсяг іншої субвенції з 

міського бюджету обласному бюджету в сумі  8,0 млн грн на фінансування 

другого етапу робіт з переключення споживачів 109 мікрорайону м. Полтави з 

промислової котельні ПАТ «ПТМЗ» на котельні ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго».  
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У зв’язку із запровадженням карантинних заходів по запобіганню і 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, за окремими напрямками видатків виникла 

економія коштів обласного бюджету в сумі 69,5  млн грн, яка 

спрямовується на вирішення інших невідкладних та пріоритетних питань.  

 

За рахунок вищезазначеного джерела збільшуються бюджетні призначення 

окремих головних розпорядників коштів обласного бюджету, а саме:  
 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на здійснення 

невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій  гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2  – 45,3 млн грн,                

з них: 

– проведення поточних робіт з монтажу системи киснепостачання                         

в терапевтичному корпусі комунального підприємства «Полтавська                      

обласна клінічна лікарня ім.М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради» – 

1,3 млн грн; 

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для 

комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня 

Полтавської обласної ради» – 0,6 млн грн; 

– придбання лікарських засобів для комунального підприємства 

«Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» – 

1,0 млн грн; 

– придбання обладнання та предметів довгострокового користування для 

комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня 

Полтавської обласної ради» – 10,4 млн грн. 

– проведення реконструкції системи електропостачання та 

киснепостачання КП „Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня 

Полтавської обласної ради” – 6,0 млн грн; 

– введення в експлуатацію корпусу інтервенційної кардіології та 

реабілітації КП „Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний 

центр Полтавської обласної ради” – 3,0 млн грн; 

– закупівля обладнання  та витратних матеріалів для ПЛР діагностики 

COVID-19 для централізованої клініко-діагностичної лабораторії КП 

„Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної 

ради” – 15,6 млн грн; 

– придбання газифікатора для КП „Полтавська обласна клінічна лікарня            

ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради” – 0,9 млн грн; 

– придбання газифікатора та апаратів штучної вентиліції легень (ШВЛ) для 

КП „Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної 

ради” – 6,5 млн грн. 
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Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  

для надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам 

комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2 – 3,0 млн грн. 
 

Департаменту будівництва, містобудування і архітектури                                        

та житлово-комунального господарства облдержадміністрації для 

будівництва, реконструкції об’єктів обласної комунальної власності –                                

19,2 млн грн з них: 

– будівництво, реконструкція об’єктів обласної комунальної  

власності – 8,9 млн грн; 

– співфінансування для реалізації проектів у рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України (капітальний ремонт комплексу 

будівель Андріївської ЗСШІ І-ІІ ступенів) – 5,3 млн грн; 

– здійснення заходів Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської 

області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2020 роки – 

1,0 млн грн; 

– відшкодування різниці в тарифах ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго” в рамках 

реалізації обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської 

області на 2019–2021 роки – 4,0 млн грн. 
 

Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації  

облдержадміністрації  на реалізацію заходів Програми розвитку та                

підтримки ПОКП „Аеропорт-Полтава” на 2017-2020 роки (оплата праці з 

нарахуваннями) – 2,0 млн грн. 
 

Для фінансування капітальних видатків закладів комунальної власності та 

інших заходів розвитку територій області здійснюється розподіл обсягу коштів 

Фонду розвитку територій області між місцевими бюджетами (55,7 млн грн) та 

головними розпорядниками коштів обласного бюджету (8,0 млн грн). 

 

  Окрім того, кошти Фонду розвитку територій області в обсязі 0,8 млн грн 

спрямовуються Департаменту будівництва, містобудування і архітектури                                        

та житлово-комунального господарства облдержадміністрації для 

будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких 

громадян. 

  

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції на початок року, що раніще 

спрямовувався Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

передбачається субвенція районному бюджету Гребінківського району в обсязі 

1,4 млн грн на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. 
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З метою фінансування проєктів-переможців конкурсу екологічних 

громадських ініціатив в рамках обласної програми «Екологічні ініціативи 

Полтавської області на 2019-2021 роки» між місцевими бюджетами 

розподіляється раніше затверджений обсяг коштів в сумі 2,0 млн грн. 

 

Крім того, за поданням головних розпорядників коштів вносяться окремі 

зміни в розрізі програмної та економічної класифікації видатків, об’єктів в 

межах загального обсягу видатків на відповідну галузь. 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 

2020 рік» не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами 

та безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 

2020 рік» оприлюднено на офіційному сайті Департаменту фінансів 

Полтавської обласної державної адміністрації 15 грудня 2020 року. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету 

на 2020 рік»  відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Проєкт рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 

2020 рік» є збалансованим та сприятиме вирішенню найнагальніших питань 

регіонального значення. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

фінансів Полтавської обласної  

державної адміністрації П. КРОПИВКА 
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