
Додаток 4

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2020 рік
16521000000

(код бюджету) (грн)

Дотація з 

місцевого 

бюдже ту 

іншим 

бюдже 

там 

Дотація з 

місцевого 

бюджету 

іншим 

бюджетам 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічно

го розвитку 

регіонів

дотація на
загального 

фонду на:

спеціального 

фонду на:
дотація на

загального 

фонду на:

виплату 

компенсації 

вартості 

путівок для 

ліквідаторів 

наслідків аварії  

на ЧАЕС 1 

категорії  

Управлінням 

соціального 

захисту 

населення 

Гребінківської 

райдержадмініс

трації 

утримання 

Гребінківськог

о 

територіальног

о центру 

соціального 

обслуговуванн

я населення 

(надання 

соціальних 

послуг)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади  КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД"  

(інші виплати 

населенню (в 

тому числі 

пільгові 

медикаменти)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади  КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД"  

(предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар)

41051100 41051400 41053900 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16100000000

Обласний бюджет 

Полтавської області
457200 367818 -145895 679123

16304200000

Районний бюджет 

Гребінківського 

району 909700 7700 850000 50000 2000 909700

Разом 457 200 367 818 -145 895 0 679 123 0 0 0 909 700 7 700 850 000 50 000 2 000 909 700

Міський голова                                                                                                               В.І.Колісніченко

Код бюджету

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Реверсна 

дота ція

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 

загального фонду на:

Інші 

субвенції з

місцевого 

бюджету -

всього

придбання 

обладнання для 

їдалень 

(харчоблоків) 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

за рахунок 

залишку коштів 

освітньої 

субвенції, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

Субвенції з місцевого бюджету 

іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм у галузі 

освіти за рахунок субвенцій з 

державного бюджету

загального фонду на:

відшкодуванн

я частини 

вартості 

путівки 

дитячим 

закладам 

оздоровлення 

та відпочинку 

за надані 

послуги з 

оздоровлення 

та відпочинку 

дітей, які 

виховуються 

в сім'ях з 

дітьми 

до рішення 35 сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік "  від                

23 червня 2020 року №1194

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

РАЗОМ 

міжбюджетни

х трансфертів 

по загальному 

фондузабезпечення 

якісної, 

сучасної та 

доступної 

загальної 

середньої 

освіти "Нова 

українська 

школа" за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету 

в тому числі:

Субвенції з місцевого 

бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення 

програм та заходів за рахунок 

коштів місцевих бюджетів 


