Додаток 5
до рішення Шалигинської селищної
ради "Про внесення змін до рішення
селищної ради від 20.12.2018р. "Про
селищний бюджет на 2019 рік"

від 23.07.2019р.

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
(грн.)
Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

субвенції

субвенції
дотація на:

дотація на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

найменування трансферту

Код

Найменування бюджету одержувача /надавача
міжбюджетного трансферту
дотація з місцевого бюджету
на здійснення переданих з
державного бюджету
видатків з утримання
закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок
відповідної додаткової
дотації з державного
бюджету
9130

1

2

Обласний бюджет Сумської
області
Районний бюджет
18304200000
Глухівського району
18202100000 Міський бюджет м.Глухів
18100000000

1850100000

Х

Субвенція з
субвенції з
місцевого
обласного з
Субвенція з
бюджету на
місцевого бюджету
місцевого
забезпечення
на відшкодування
бюджету на
якісної, сучасної
вартості лікарських
здійснення
та доступної
засобів для
переданих
загальної
лікування окремих видатків у сфері
середньої освіти
захворювань за
охорони здоров`я
`Нова українська
рахунок відповідної
за рахунок
школа` за рахунок
субвенції з
коштів медичної
відповідної
державного
субвенції
субвенції з
бюджету
9410
державного
9460
бюджету

спеціального фонду на:

найменування трансферту

Інші субвенції з
місцевого бюджету

Субвенція з
місцевого
бюджету на
реалізацію
заходів,
спрямованих на
підвищення
якості освіти за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету

усього

3

4

5

6

7

8

9

1193640,00

108472,00

33830,00

35410,00

37626,00

170000

1578978,00

Дотація з місцевого бюджету
на здійснення переданих з
державного бюджету
видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я за
рахунок відповідної
додаткової дотації з
державного бюджету
9130

10

Інша субвенція
9770

12

13

29990,00

Березівська сільська рада

14

15

16
29990,00

1113672,00
179046,00

усього

Субвенція з
місцевого
Субвенція з
бюджету
місцевого бюджету
державному
на здійснення
бюджету на
переданих видатків
виконання
у сфері охорони
програм
здоров`я за
соціальнорахунок коштів
економічного
медичної субвенції
розвитку регіонів
9410
9880

1113672,00

84900,00
220000,00

2872210,00

3136156,00
220000,00

Управління Служби безпеки
України в Сумській області

25000,00

25000,00

Сумський прикордонний
загін

200000,00

200000,00

УСЬОГО

1193640,00

108472,00

33830,00

35410,00

37626,00

Селищний голова

170000,00

1578978,00

Ю.МАТВІЄНКО

179046,00

1448562,00

225000,00

2872210,00

4724818,00

