
(грн.)

Усього

3

5.774.300,00

5.774.300,00

71.297.900,00

71.297.900,00

560.000,00

560.000,00

1.146.825,00

1.146.825,00

2.168.000,00

2.168.000,00

1.599.085,00

1.599.085,00

737.879,00

737.879,00

844.521,00

844.521,00

1.327.894,00

1.266.630,00

61.264,00

976.812,00

976.812,00

1.449.000,00

1.449.000,00

350.000,00

350.000,00

88.232.216,00

86.433.216,00

1.799.000,00

(грн.)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

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

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

41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

99000000000 Державний бюджет України

41034600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

99000000000 Державний бюджет України

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

1 2

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

20541000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Додаток 4

                       до рішення ХІV сесії VIII скликання

                       Краснокутської селищної ради 

                       від 12 жовтня  2021 року № 2595-VIII

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту



Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

2 4

9770 300.000,00

300.000,00

9800 408.000,00

408.000,00

9750 96.200,00

96.200,00

9800 705.056,00

705.056,00

9770 743.316,00

743.316,00

585.000,00

158.316,00

2.252.572,00

708.000,00

1.544.572,00

співфінансування на придбання шкільного автобуса

співфінансування на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої 

освіти з використанням технологій дистанційного навчання 

Х спеціальний фонд

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО

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

Х загальний фонд

0619770 Інші субвенції з місцевого бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

99000000000 Державний бюджет України

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

0119750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

99000000000 Державний бюджет України

І. Трансферти із загального фонду бюджету

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету

20529000000 Бюджет Богодухівської міської територіальної громади

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

1 3


