
Додаток 4

до рiшаsня xvlll сgсii vlll сшикання

Краснокгськоi селищноi ради

вiд 22 rрудня 2021 року N0 З906-vlll

Мiжбюджетнi трансферти на 2021 piK

2054,1 000000

(кол бюмсry)

1. Показники мiжбюджетних трансфертiв з iнших бюджетiв

(грн.)

Код КласифiкацiI доходу
бюдясету /

код бюджеry

Нлйменування трансферry /

Найменувавня бюджеry - надавоча мirсбюдясетного трансферry Усього

l 3

I. Трансферти до загального фонлу бюлжету

41020100 Базова дотацiя 5 774 300,0(

99000000000 Щержавний бюджег YKpaiHH 5 774 300,0(

41033900 Освiтня субвенцiя з державноrо бюджеry мiсчевим бюджетдм 71 297 900,0(

99000000000 Щержавний бюлжет Украiни l 297 900,0(

4l034600 Субвенчiя з лержавного бюлжету мiсцевим бюджстам на здiйснення заходiв щодо пiлтримки
територiй, що зrзнали негативного вшиву вваслhок збройного конфлiкгу на сходi Укрдiни

5б0 000,0(

99000000000 Щержавний бюлжfi Украiни 560 000,0(

4l035500 Субвенцiя з державного бюлжету мiсцевим бюджетдм на реалiзачiю заходiв, спрямованих на

пiдвищенвя доступностi широкосмугового доступу до lHTepHeTy в сiльськiй мiсцевостi
710 326,0(

99000000000 Щержавний бюджет Украiни 7l0 326,0(

4l040200 Дотацiя з мiсчевого бюджету на здiйснення передsних з дер2кsвного бюджету видоткiв з ррнмання
здклддiв ocBiTH та охорони здоров'я за рахунок вiдповhноi додажовоI лотачii з лержавноiо бюд:lсету

2 168 000,0(

20 100000000 обласний бюджет xapkiBcbkoi областi 2 168 000,0(

41040500 .Щотачiя з мiсчевого бюлrсету на проведення розрпхункiв протягом опалювального перiо.цу за

комунальнi послугп тд енергоносiI, якi споживаються установдми, органiзацiями, пiлприсмствами,

що уIримуюъся зr рахунок вiдповiдних мiсцевих бюджетiв за рахунок вiлповiлноi додатковоiдотrцiI
з державного бюдясеry

48 300,0(

2054l000000 Бюджеr Красноlсугськоi селищноi терrrгорiа.гlьноi громали 48 300,0(

41051000 субвепuiя з мiсuевого бюджету нд здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти зв рахунок коштiв
ocBiTBboi субвенчiI

l 599 085,0(

20l00000000 обласний бюдхет xapkiBcbkoi област l 599 085,0(

4105l200 Субвенuiя з мiсчевого бюдкету на над!ння державноiпiдтримки особам з особливими ОСвiтнiмИ

потребами за рrхунок вiдповйноI субвенцiI з державного бюджеry

7]7 879,0(

20l00000000 обласний бюлжст xapkiBcbkoi областi 737 879,0(

4105l400 Субвенчiя з мiсuевого бюдrtету на забезпечення якiсноi, сучасно[ та лоступноi загальнОТ СеРеДНьОТ

освiти <<Нова украiЪська школа>) за рахунок вйповiдноТ субвенчii з державного бюджету

8l l 8l3,0(

20l00000000 Обласний бюджgг XapKiBcbKoi обласгi 8l1 8l3,0(

4l0s3900 Iншi субвенuil з мiсчевого бюдяtету l 219 746,0(

201 00000000 )бласmй бюджег XapKiBcbкoi обласI l 2l8 482,0(

20510000000 ]юджет Коломацькоi селищноi територlшьноi громади бl 264,0(

41055000 эубвенuiя з мiсцевого бюджеry на здiйснення пiдтримки окремих заклддiв та заходiв у системi

)хоронв здоров'я зл рахунок вiлповiдноi субвенцiI з державного бюджету

938 774,0(

20l00000000 )бласшй бюджсг xapkiBcbkoi областi 938 774,0(

II. Трансферти до спецiального фощIу бюджsту

4l05l 100 Субвенчiя з мiсцевого бюджету зr pixyнoк здлишку коштiв ocBiTHboI субвенцii, щО УIворивСя На

початок бюджетного перiо.цу

l 449 000,0(

20l00000000 Обласний бюджm XapKiBcbKoi област l 449 000,0(

41052б00 субвенuiя з мiсцевого бюджеry на фiнансове забезпечення булiвництва, pekoHcTpykuii,, ремонry i

утримання автомобiльних лорiг загального користування мiсцевого значення, вулиuь i лорiг

комунальноi шасностi у населених пунктах за рахунок вiлповiлноi субвенuii З леРЖаВНОГО бЮЛЖеry

8 500 000,0(

20l00000000 )бласний бюджет xapkiBcbkoi областi 8 500 000,0(

4l053900 [ншi субвенчii з мiсчевого бюлжеry 350 000,0(

20100000000 )бласний бюджет xapkiBcbkoi областi 350 000,0(

х УСЬОГО за роздiлsми I, II, у тому числi: 96 225 l23,0(

х ]аг.шьний фонд 85 926 123,0(

х эпецiальниЙ фонд l0 299 000,0(



2. Показники мiлсбюдясетних трансфертiв iншим бюджетам

(грн.)

Код Програмноi код типовоi
програмноi

класифiкаuii
BrцaTKiB та

кредитування
шiсцевого бюдяtец

Найменування трансферту /

Найменування бюджету - отримувача мiжбюдlсетного трансферту Усьогокредитування мiсцевого
бюдясету /

Код бюджсrу

l a 3 4

I. Трансферти iз загального фонлу бюлжету

0ll9770 9770 Iншi субвенчiI з мiсцевого бюлжеry 300 000,0(

20529000000 Бюджег Богодухiвськоi MicbKoi територiальноi громали з00 000,0(

0l l9800 9800 Субвенцiя з мiсцевого бюлжеry державному бюджеry на виконання програм

соцiально-економiчного розвитку регiонiв

438 000,0(

99000000000 Щержавний бюлжfi Украiни 438 000,0(

II. Трансферти iз спецiа.lIьного фонду бюджgгу

0l l9800 9800 Субвенuiя з мiсчевого бюлжеry лержввному бюджету на виконання програм

;оцiдльно-економiчного розвитку регiонiв

705 05б,Ot

99000000000 705 056,0(

0619770 9110 [ншi субвенчii з мiсцевого бюджету 743 з l6,0(

20l00000000 Эбласний бюлжег XapKiBcbKoi областi 743 зl6,0(

х УСЬОГО за роздiлами I, II, у тому числi: 2 l8б J72,0(

х ]tгальний фонд 738 000,0(

х спецiальниЙ фонд l 448 372,0(

Секретар рали Валентина оВчАРЕнко


