
(грн.)

Усього

3

143 142.00

143 142.00

29 825.00

29 825.00

172 967.00

172 967.00

0.00

(грн.)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

2 4

9730 2 964 540.00

2 964 540.00

9770 667 815.00

591 165.00

76 650.00

9800 110 000.00

110 000.00

9770 1 200.00

1 200.00

3 743 555.00

3 742 355.00

1 200.00

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

9900000000 Державний бюджет України

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету

1650600000 Бюджет Пирятинської міської територіальної громади

1650600000 Бюджет Пирятинської міської територіальної громади

1656500000 Бюджет Лубенської міської територіальної громади

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719730 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

1610000000 Обласний бюджет Полтавської області

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Х спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

/

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

1 3

1610000000 Обласний бюджет Полтавської області

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х загальний фонд

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1610000000 Обласний бюджет Полтавської області

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на 

початок бюджетного періоду

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 

доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1 2

Додаток №4

Рішення 30 сесії  Гребінківської міської ради VIII 

скликання   

"Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської 

міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 

(код бюджету)" 

від 22.02.2023 року №1991

Зміни міжбюджетних трансфертів на 2023 рік

1652100000


