
                                 Додаток 5
                                          до рішення міської ради

                                                                                                           Про внесення змін до бюджету 
 міської територіальної громади на 2021 рік

                                                                                                                                              від 05.08.2021 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  14,135,600.00
99000000000 Державний бюджет 14,135,600.00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  61,421,500.00
99000000000 Державний бюджет 61,421,500.00

41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 733,327.00

99000000000 Державний бюджет 733,327.00

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 2,285,811.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 2,285,811.00
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1,546,500.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 1,546,500.00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 343,060.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 343,060.00

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 
українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 803,810.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 803,810.00

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 67,163.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 67,163.00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 628,196.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 0-
22534000000 Бюджет Вовковинецької селищної територіальної громади 628,196.00

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 874,500.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 874,500.00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41020100 Базова дотація  0-
99000000000 Державний бюджет 0-

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  0-
99000000000 Державний бюджет 0-

41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 0-

99000000000 Державний бюджет 0-

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 0-

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 0-
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 0-

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 0-

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0-

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 0-

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 
українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0-

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 0-

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 0-

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 0-
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2,282,900.00

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 2,282,900.00
22534000000 Бюджет Вовковинецької селищної територіальної громади 0-

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0-

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 0-
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 85,122,367.00
X загальний фонд 82,839,467.00
X спеціальний фонд 2,282,900.00

      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

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0-
22100000000 9770 Обласний бюджет Хмельницької області 0-

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 80,160.00

22100000000 9770 Обласний бюджет Хмельницької області 80,160.00
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X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 80,160.00
X X загальний фонд 0-
X X спеціальний фонд 80,160.00

Начальник відділу фінансів                                      Валентина ПЕТРІВ
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