
      Додаток 5 

         до рішення міської  територіальної громади 

«Про бюджет Деражнянської міської       

територіальної  громади на 2021 рік» 

                                                        від 24.12.2020 року №1         

 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

22554000000 
(код бюджету) 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

 
(грн) 

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / 

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного 

трансферту 

Усього 

1 2 3 

І. Трансферти до загального фонду бюджету 

41020100 

 

Базова дотація  

 

14135600 

99000000000 Державний бюджет України 14135600 

41033900 

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам  

 

61421500 

 

99000000000 Державний бюджет України 61421500 

41040200 

 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 

 

2 285 811 

 

41051000 

 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції (на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних 

центрів) 

 

1 546 500 

 

41051200 

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 

343 060 
 

41053900 

 

Інша  субвенція з місцевого бюджету  

 

170000 

 
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

( на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та 

нецукровий діабет десмопресином)  

 

610500 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 80512971 

X загальний фонд 80512971 

X спеціальний фонд 0 



2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

 
                                                                                                                                                       

(грн) 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету / 

Код бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / 

Найменування бюджету – отримувача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

І. Трансферти із загального фонду бюджету 

    

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

    

X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому 

числі: 

0 

X X загальний фонд 0 

X X спеціальний фонд 0 

 

Начальник відділу фінансів                                      Валентина ПЕТРІВ 


	22554000000

