
Додаток 4

грн.

загального 

фонду на:

спеціального 

фонду на:

загального 

фонду на:

спеціаль

ного 

фонду 

на:

спеціального 

фонду на:

для 

забезпечення 

підвезення 

дітей 

сільської 

місцевості до 

навчальних 

закладів 

об'єднаної 

територіально

ї громади

 

відшкодування 

частини 

вартості 

путівки 

дитячим 

закладам 

оздоровлення 

та відпочинку 

за надані 

послуги з 

оздоровлення 

та відпочинку 

дітей, які 

виховуються в 

сім'ях з дітьми 

оплату послуг 

по 

перевезенню 

окремих 

пільгових 

категорій 

громадян 

залізничним 

транспортом  

Управлінням 

соціального 

захисту 

населення  

надання 

медичних послуг 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади КНП 

"Гребінківська 

центральна 

районна лікарня" 

(інші виплати 

населенню (в 

тому числі 

пільгові 

медикаменти)

утримання 

Гребінківського 

територіального 

центру 

соціального 

обслуговування 

населення 

(надання 

соціальних 

послуг)

виконання 

заходів 

Гребінківсько

ю районною 

організацією 

ветеранів у 

2019 році 

співфінансування 

придбання 

спеціалізованої 

комунальної 

техніки "Вакуумна 

асенізаційна 

машина (ємність 

цистерни 5 м3) з 

додатковим 

обладнанням: 

відвал"

41053900 41053900 3719770 3719770 3719770 3719770 3719740

16100000000

Обласний бюджет 

Полтавської області
603 603 1278000 1278000

16304200000

Районний бюджет 

Гребінківського 

району

20000 20000 15000 35000 30 000 5 000 85000

УСЬОГО 20000 603 20603 15000 35000 35 000 5 000 1 278 000 1 363 000

Міський голова                                                                                                                  В.І. Колісніченко

до  рішення 27 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 

21 листопада 2019 року №874

Код УСЬОГО

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2019 рік

Субвенції з 

місцевого 

бюджету 

іншим 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

програм у 

галузі освіти 

за рахунок 

субвенцій з 

державного 

бюджету

загального 

фонду на:

Дота

ція 

на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та 

заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 

загального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів 

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Реверсна 

дотація
УСЬОГО

Дотація 

на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з 

місцевого бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів


