
Додаток 3

до рiцJення xvlll cecil vlll скликання

Краснокутськоi селишноi ради

вiд 22 грудня 2021 року N9 з907 _V!ll

Мiжбюджетнi трансферти на 2022 piK ,
20541000000

l. Показншки мiжбюдясетних трансфертiв з iнших бюджетiв

2. Покпзни kll мirкбюджетнlлх траrrсфертiв iншим бюдясетам

(грн.)

Коп Клrсифiкrчii лохолу
бюджету /

Кол бюмшу

Наймспування трансферту /

Нsймешування бюджету - пад&вачl мiжбюджетного трапсферту Усього

l
]

I. Трансферти до загального фонлу бюлжету

4l020l00 Баrова дотацiя
5 09l 100,0(

99000000000 Щсржавшй бюлжт Украiш 5 09l 100,00

4l033900 Освiтвя субвснчiя з дср*авного бюдхету мiсчсвшм бюлжшвм 80 567 100,00

99000000000 Держшrодi бюджа yкpaiш 80 567 l00.0(

4l040200 Д"r"цl*rl"ц* бюджету на здiйснення переданих ] державного бюджету вилаткiв з рримання
заклддiв освiти Тs охоронИ здоров'я за рахушок вйповiлНоI доддтковоi доТачii з лержавного бюлжету

l 08l 400.0(

20 l00000000 Сбласний бюджет XapKiBcbKoi областi l 08 l l()t) ()(

4l 05l 000 С},бr"r"t*rl"aar"r" б.^**}, нr rдiйснешн" пер€дапшх вшддткiв у сферi освiти ]а рlхушок коштiв

освiтшьоi субвеиufi

l lt77 988.00

20 l00000000 )бласшй бюджtr xapkiBcbkoi областi l 877 988.0(

4l053900 lшшi субвенчii з мiсчевого бюджшу, в т. ч.: 692 242,0(

на проведеffiя санаmрно,хурOртнош*у"ш, осiб з iнвшйнiсm загшьffого зцворювання, осiб з

iнвшiднiсm з дшинства, BmepaHiB вiйлrи та осiб, на якш поширюсться лiя Зшону Украiни "Про стаryс

вmершiв вiйнц гарmii ix соlчшьного зжисry" та "Про жертви начистськп псреслiдуваю",

постаждших лacHKiB Револоцii Гiдностi у санаторно-курортнц зашацil XapKiBcbKoi областi

(комшексна Програма соцiшьного зцисry населення XapKiBcbKoi областi на 202 l -2025 роки)

55б 4l6,00

.р*д"* "ц""**у у ca"urop*o-*ypopr* зшалах XapKiBcbKoi областi oci6, якi безпосерелюо брми

участь в ашшерористичнiй операчii чи здiйснеккi зuодiв iз забgпечешя нацiоншьноi безпски i оборонц

iз вiлсiчi i стршуВашя збройноi агресii Росiйськоi Ф€Дерачii в ДонеrькiЙ та Луганськiй областях у районж

iT провед€ш, членiв ix сiмей та членiв сiмей загиблш расникiв бойовш дiй (комшексна Програма

соцiшьного зжисry наФеffiя XapKiBcbKoi областi на 2021,2025 роки)

34 450.0(

проведення caнaтopнo-KypopтHo.u ni*y""*" громадян, якi постражлши внаслiдок Чорнобшьськоi

катас.трофи, вiднесеж дО категорii l (комшсксна ПроГрама соцiшьного захисту насслення XapKiBcbKoi

областi на 202 1-2025 роки)

l 7 550.0с

Iроведення санаторно-курортного лiryвання постаждlцих громадяц вйнессш до категорii 2, та

пЬтерпiлв дiтей (KpiM лireй з iшшiянiсm, iшшiднiсть якж пов'язана з Чорнобшьською катастрофою)

iкомшексна Програма соцiшьного зшисту населення XapKiBcbKoi областi на 202 1,2025 роки)
8j 826 00

20l00000000 Обласнкй бюджт XapKiBcbKoi областi 692 242,0с

II. Трансферти до спецi.цьного фонду бюджету

х УСЬОГО ]а роздiламлl I, Il, у тому чшслi: 89 309 8J0.0(

х ]агaulьний фонд t9 309 t30,0(

х спецiальниЙ фонд 0.0(

Найменування трвшсферту /

Найменуванвя бюлжету - отршмувдча мiжбюджеrного трансферту

I. Трансферти iз загального фон.чу бюлжеry

II. Трансферти iз спецiального фонлу бюлжету

Секретар рали
Валентина оВЧАРЕнко


