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Обсяги 

міжбюджетних 

трансфертів, що 

передаються з 

обласного 

бюджету до 

бюджету 

об'єднаної 

територіальної 

громади

Обсяги 

міжбюджетних 

трансфертів, 

що 

передаються з 

сільського 

бюджету до 

інших місцевих 

бюджетів за 

рахунок коштів 

державного 

бюджету

Обсяги 

міжбюджетних 

трансфертів, 

що 

передаються з 

міського 

бюджету до 

інших місцевих 

бюджетів, 

отриманих з 

обласного 

бюджету  за 

рахунок коштів 

державного 

бюджету

Обсяги 

міжбюджетних 

трансфертів, що 

передаються з 

сільського  

бюджету до 

інших місцевих 

бюджетів за 

рахунок коштів 

обласного 

бюджету

КФКД 

41033900

КФКД 

41033200

КФКД 

41034200

КФКД 

41040200

КФКД 

41051400
КФКД 41052000 КФКД 41054000 КФКД 41054300 КФКД 41053900 КФКД 41053900

Освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам

Субвенція з 

державног

о бюджету 

місцевим 

бюджетам 

на 

формуванн

я 

інфраструк

тури 

об`єднаних 

територіал

ьних 

громад

Медична 

субвенція з 

державног

о бюджету 

місцевим 

бюджетам

Дотація з 

місцевого 

бюджету на 

здійснення 

переданих з 

державного 

бюджету 

видатків з 

утримання 

закладів 

освіти та 

охорони 

здоров'я за 

рахунок 

відповідної 

дотації з 

державного 

бюджету

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

забезпечення 

якісної, 

сучасної та 

доступної 

загальної 

середньої 

освіти `Нова 

українська 

школа` за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

відшкодування 

лікування 

окремих 

захворювань за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

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 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

реалізацію 

заходів, 

спрямованих на 

підвищення 

якості освіти за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету: на 

придбання 

послуг з доступу 

до Інтернету 

закладів 

загальної 

середньої освіти

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету (на 

капітальні 

видатки та 

облаштування 

об'єктів 

соціально-

культурної 

сфери: на 

забезпечення 

телемедичним 

обладнанням 

амбулаторій у 

сільській 

місцевості)

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 

(субвенція  з 

обласного 

бюджету 

бюджетам міст, 

районів та 

об’єднаних 

територіальних 

громад на 

виконання 

доручень 

виборців 

депутатами 

обласної ради у 

2019 році)

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

хворих на 

цукровий 

діабет

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету  

(субвенція  з 

обласного 

бюджету 

бюджетам міст, 

районів та 

об’єднаних 

територіальних 

громад на 

виконання 

доручень 

виборців 

депутатами 

обласної ради у 

2018 році)

04209100000 Покровська міська рада 0 37 220,15 4 342 500 4 379 720 

04507000000 ОТГ с.Грушівка 0 250 000 250 000 

04100000000 Обласний бюджет 1 801 185 265 004 43 253 198 000 151 200 22 000 250 000 2 730 642 18 800 18 800 

Районний бюджет 

м.Апостолове
0 67 596,40 67 596,40 

Державний бюджет 14 303 300 3 045 400 4 342 500 21 691 200 0 

ВСЬОГО 14 303 300 3 045 400 4 342 500 1 801 185 265 004 43 253 250 000,00 24 421 842 37 220,15 86 396,40 4 342 500 0 250 000 4 716 116,55 

Економіст Я.М. Богомол

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших бюджетів Трансферти іншим бюджетам

КПКВК 0219410

Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони 

здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції

Разом Разом

Обсяги міжбюджетних трансфертів, 

що передаються з державного 

бюджету до бюджету об'єднаної 

територіальної громади

загальний фонд загальний фонд

Показники міжбюджетних трансфертів між бюджетом об'єднаної територіальної громади та іншими бюджетами на 2019 рік
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КПКВК 0219770

Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджету об'єднаної 

територіальної громади за рахунок коштів державного бюджету

КПКВ 0219770 

Обсяги міжбюджетних 

трансфертів, що 

передаються з сільського 

бюджету до інших 

місцевих бюджетів за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету


