
Додаток 4 

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2020 рік
16521000000

(код бюджету) (грн)

Дотаці

я з 

місцев

ого 

бюдже 

ту 

іншим 

бюдже 

там 

Субвенції 

з 

місцевого 

бюджету 

іншим 

місцевим 

бюджетам 

на 

здійснення 

програм у 

галузі 

освіти за 

рахунок 

субвенцій 

з 

Субвенції з 

місцевого 

бюджету 

іншим 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

програм та 

заходів за 

рахунок 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

Дотація 

з 

місцево

го 

бюдже 

ту 

іншим 

бюдже 

там 

дотація 

на

загального 

фонду на:

загального 

фонду на:

дотація 

на

 оплату послуг по 

перевезенню 

дітей до 

Лубенського 

міського центру 

комплексної 

реабілітації дітей 

з інвалідністю 

Гребінківським 

районним 

територіальним 

центром 

соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг)

надання 

медичних 

послуг 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади КНП 

"Гребінківська 

центральна 

районна 

лікарня" (інші 

виплати 

населенню (в 

тому числі 

пільгові 

медикаменти)

виконан 

ня 

заходів 

Гребінкі

вською 

район 

ною 

організа 

цією 

ветера 

нів у 

2020 

році 

виконання 

заходів 

громадсь 

кою 

організа 

цією 

"Інвалідів 

та 

ветеранів 

Союз 

Чорнобиль 

ців 

Гребінківщ

ини" у 2020 

році

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіаль   

ної громади  

КНП 

"Гребінківсь 

кий центр 

ПМСД"  

(медикаменти 

та 

перев'язуваль

ні матеріали)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіаль 

ної громади  

КНП 

"Гребінківсь 

кий центр 

ПМСД"  

(інші 

виплати 

населенню 

(в тому 

числі 

пільгові 

медикамен 

надання 

соціальної 

реабілітації 

дітям-

інвалідам 

об'єднаної 

територіаль 

ної громади 

Лубенським 

міським 

центром 

комплексно

ї 

реабілітації 

дітей з 

інвалідніст

ю

оплату 

громадсь 

ких робіт 

Управлін 

ням 

соціаль 

ного 

захисту 

населен  

ня 

оплату 

послуг 

по 

перевезе

нню 

окремих 

пільгови

х 

категорій 

громадян 

залізнич 

ним 

транспор 

том  

Управлін 

ням 

соціальн

ого 

захисту 
41053900 3719800 3719800 3719800 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

99000000000 Державний бюджет 50000 63000 50000 163000 163000

16204100000 Бюджет м. Лубни 35100 35100 35100

16304200000

Районний бюджет 

Гребінківського 420000 20000 50000 25000 15000 100000 100000 10000 100000 420000

16304502000

Бюджет Григорівської 

сільської ради 15178 15178

16304505000

Бюджет 

Майорщинської 40224 40224

16304513000

Бюджет Стукалівської 

сільської ради 12682 12682

16304516000

Бюджет Почаївської 

сільської ради 37965 37965

УСЬОГО 106049 106049 50000 63000 50000 163000 455100 20000 50000 25000 15000 100000 100000 35100 10000 100000 618100

Код бюджету

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Ревер

сна 

дота 

ція

Трансферти іншим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

загального фонду на:

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

бюджетів 

загального фонду на:

Інші 

субвенці

ї з

місцево 

го 

бюджету 

-

всього

в тому числі:

 виконанння 

Договору 

про 

співробітниц

тво 

територіальн

их громад в 

частині 

делегування 

повноважень 

у сфері 

ведення 

Реєстру 

територіальн

их громад 

до рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік"  від 27 лютого 2020 року №1065

Міський голова                                                                                              В.І.Колісніченко

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього Усього

РАЗОМ 

міжбюд

жетних 

трансфе

ртів по 

загальн

ому 

фонду

виконання заходів 

Програми 

профілактики 

злочинності та 

правопорушень на 

території 

Гребінківської 

міської об'єднаної 

територіальної 

громади на  2018-

2020 рік для 

Управління 

Служби безпеки 

України в 

Полтавській 

області

виконання заходів 

Програми сприяння 

організації 

цивільного захисту 

населення у 

Гребінківській 

міській об’єднаній 

територіальній 

громаді на 2020 рік 

для Головного 

Управління ДСНС 

України в 

Полтавській області       

( 21 державній 

пожежно- 

рятувальній частині 

м. Гребінка ) 

виконання заходів 

Програми 

профілактики 

злочинності та 

правопорушень на 

території 

Гребінківської 

міської об'єднаної 

територіальної 

громади на  2018-

2020 рік для 

Головного 

Управління 

Національної 

Поліції в 

Полтавській області 

(Гребінківському 

відділу поліції)


