
(грн)

Код Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету

Усього

1 3

10 620 000,00

41034500 10 620 000,00

99000000000 10 620 000,00

150 000,00

41053900 150 000,00

07534000000 150 000,00

Х 10 770 000,00

Х 10 620 000,00

Х 150 000,00

(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету/Код 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування тансферту/Найменування бюджету-

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3 4

245 186,80

3719490 9490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду

205 186,80

07100000000 205 186,80

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

40 000,00

99000000000 40 000,00

1 000,00

3719490 9490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду

1 000,00

07100000000 1 000,00

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 246 186,80

Х Х загальний фонд 245 186,80

Х Х спеціальний фонд 1 000,00

Секретар ради                                     Василь ГУБАЛЬ
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Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного 

трансферту

 Додаток № 4

до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання  від    31.05.2021 року  №250                                                                                                                                                                                                                                     

07561000000

(код бюджету)

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

1. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Обласний бюджет

    ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Обласний бюджет

І. Трансферти із загального фонду бюджету

2. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Державний бюджет

І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

Бюджет Драгівської сільської територіальної громади

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Державний бюджет


