
(грн.)

Усього

3

5.774.300,00

5.774.300,00

71.297.900,00

71.297.900,00

2.168.000,00

2.168.000,00

1.569.779,00

1.569.779,00

737.879,00

737.879,00

833.263,00

833.263,00

1.318.544,00

1.257.280,00

61.264,00

651.402,00

20510000000 Бюджет Коломацької селищної територіальної громади

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

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

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

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

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

99000000000 Державний бюджет України

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація

99000000000 Державний бюджет України

Код Класифікації 

доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1 2

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

20541000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                                                   Додаток 4

                                  до рішення ІХ сесії VIII скликання

                                  Краснокутської селищної ради 

                                  від 24 червня 2021 року № 1448-VIII



651.402,00

1.449.000,00

1.449.000,00

350.000,00

350.000,00

86.150.067,00

84.351.067,00

1.799.000,00

(грн.)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

2 4

9770 585.000,00

585.000,00

585.000,00

0,00

585.000,00

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

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

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

0619770 Інші субвенції з місцевого бюджету

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

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

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

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду


