
(грн)

Код Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету

Усього

1 3

30 240 802,00

41032300 11 800 000,00

99000000000 11 800 000,00

41033900 15 918 200,00

99000000000 15 918 200,00

41040500 1 306 000,00

07100000000 1 306 000,00

41050900 1 149 519,00

07100000000 1 149 519,00

41051400 -646 200,00

07100000000 -646 200,00

41055000 -52 017,00

07100000000 -52 017,00

41057400 765 300,00

07100000000 765 300,00

-219 460,00

41055000 -219 460,00

07100000000 -219 460,00

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 30 021 342,00

Х Х загальний фонд 30 240 802,00

Х Х спеціальний фонд -219 460,00

Обласний бюджет

Найменування тансферту/Найменування бюджету-                                                               надавача 

міжбюджетного трансферту

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

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Державний бюджет

Обласний бюджет

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

2

І. Трансферти до загального фонду бюджету

Обласний бюджет

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я 

послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет

    ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

Державний бюджет

Дотація з місцевого бюджету  на проведення розрахунків протягом опалювального періоду 

за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами та організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Обласний бюджет

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

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет

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

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

 Додаток № 5

до рішення  II сесії Хустської міської ради

 VIII скликання  від 23.12.2021 року  № 707                                                                                                                                                                                                                   

07561000000

(код бюджету)

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

1. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів



(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

-

-

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

Х Х загальний фонд -

Х Х спеціальний фонд -

                                                               Василь ГУБАЛЬ

І. Трансферти із загального фонду бюджету

2. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Секретар ради

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету


