
Додаток 4 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2020 рік
16521000000
(код бюджету)

(грн)

Дотація з 

місцевого 

бюджету 

іншим 

бюджетам 

Субвенції з 

місцевого 

бюджету іншим 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

програм та 

заходів за 

рахунок коштів 

місцевих 

бюджетів 

Субвенції з 

місцевого 

бюджету іншим 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

програм та 

заходів за 

рахунок коштів 

місцевих 

бюджетів 

Субвенції з 

місцевого 

бюджету іншим 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

програм та 

заходів за 

рахунок коштів 

місцевих 

бюджетів 

дотація на
загального 

фонду на:

загального 

фонду на:

загального 

фонду на:

здійснення 

переданих 

з 

державног

о бюджету 

видатків з 

утримання 

закладів 

освіти та 

охорони 

здоров`я 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

освіти за рахунок 

коштів освітньої 

субвенції: 

видатки на  

інклюзивно-

ресурсні центри

відшкодування 

частини 

вартості путівки 

дитячим 

закладам 

оздоровлення та 

відпочинку за 

надані послуги з 

оздоровлення та 

відпочинку 

дітей, які 

виховуються в 

сім'ях з дітьми 

для 

забезпечення 

підвезення 

дітей сільської 

місцевості до 

навчальних 

закладів 

об'єднаної 

територіальної 

громади

 виконанння 

Договору про 

співробітництво 

територіальних 

громад в 

частині 

делегування 

повноважень у 

сфері ведення 

Реєстру 

територіальних 

громад 

 здійснення 

переданих з 

державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров`я (КНП 

"Гребінківська 

центральна районна 

лікарня" на надання 

медичних послуг 

жителям об'єднаної 

територіальної 

громади (оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв) 

 здійснення 

переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров`я 

(КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД" на 

надання первинної 

медичної допомоги 

жителям об'єднаної 

територіальної 

громади (оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв)

утримання 

Гребінківсько

го 

територіально

го центру 

соціального 

обслуговуванн

я населення 

(надання 

соціальних 

послуг)

виплату 

компенсації 

фізичним 

особам, які 

надають 

послуги серед 

населення 

Управлінням 

соціального 

захисту 

населення

оплату послуг 

зв'язку 

пільговим 

категоріям 

громадян 

Управлінням 

соціального 

захисту 

населення

 оплату 

компенсації 

по ЖКП 

Управлінням 

соціального 

захисту 

населення

надання 

медичних 

послуг 

жителям 

об'єднаної 

територіальн

ої громади 

КНП 

"Гребінківськ

а центральна 

районна 

лікарня" 

(оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв)

надання 

медичних 

послуг 

жителям 

об'єднаної 

територіальн

ої громади 

КНП 

"Гребінківськ

а центральна 

районна 

лікарня" 

(медикаменти 

та 

перев'язуваль

ні матеріали)

надання 

медичних послуг 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади КНП 

"Гребінківська 

центральна 

районна лікарня" 

(інші виплати 

населенню (в 

тому числі 

пільгові 

медикаменти)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади  КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД"  

(оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади  КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД"  

(оплата пенсії)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади  КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД"  

(стимулюючі 

виплати (оплата 

праці)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади  КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД"  

(медикаменти та 

перев'язувальні 

матеріали)

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

об'єднаної 

територіальної 

громади  КНП 

"Гребінківський 

центр ПМСД"  

(інші виплати 

населенню (в 

тому числі 

пільгові 

медикаменти)

утримання 

Трудового 

архіву

41040200 41051200 41051000 41053900 41053900 41053900 3719110 3719130 3719130 3719770 3719770 3719770 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 20 21 22 23 24

9,9E+10 Державний бюджет 5892300 0 5892300

1,61E+10

Обласний бюджет 

Полтавської області 2235200 227613 1236375 228437 3927625 0 0

1,6304E+10

Районний бюджет 

Гребінківського району 120690 120690 240000 190000 950000 80000 20000 7000 992000 30000 40000 733400 30000 412000 50000 50000 103899 3928299 3928299

1,6305E+10

Бюджет Березівської 

сільської ради 26155 26155 0

1,6305E+10

Бюджет Овсюківської 

сільської ради 33764 33764 0

1,6305E+10

Бюджет 

Олександрівської 

сільської ради 23698 23698 0

1,6305E+10

Бюджет Сербинівської 

сільської ради 27741 27741 0

УСЬОГО 2235200 227613 1236375 228437 120690 111358 4159673 5892300 240000 190000 950000 80000 20000 7000 992000 30000 40000 733400 30000 412000 50000 50000 103899 3928299 9820599

до рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про бюджет 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "  від 23 

грудня 2019 року №945

Міський голова                                                                         В.І. Колісніченко                                                                    

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

Код бюджету УСЬОГО

загального фонду на:
Найменування бюджету 

- одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Реверсна 

дотація

Дотація з місцевого бюджету іншим 

бюджетам 

дотація на

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

Трансферти іншим бюджетам

РАЗОМ 

міжбюдже

тних 

трансферті

в по 

загальном

у фонду

загального фонду на:

Субвенції з місцевого бюджету 

іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм у галузі 

освіти за рахунок субвенцій з 

державного бюджету


