
Додаток 5

Уточненні показники  міжбюджетних трансфертів Воскресенської селищної ради на 2019рік
(грн.)

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції субвенції

усього

загального фонду на:

найменування трансферту* найменування трансферту**

соціальний захист

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Районний бюджет Вітовського району 62102 172,239 1,967,430 109,399.41 491,236 67,129 62,000 22,319 2,953,854.41

2 Бюджет м.Миколаїва 7413500 7,413,500
3 Бюджет Миколаївської області 4141800

ВСЬОГО 4141800 7413500 62102 172239 1967430 109399.41 491236 67129 62000 22319 10,367,354.41

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів

№
з/
п

Найменування бюджету - 
одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

субвенція 
на:загального 

фонду на:
спеціальног
о фонду на:

спеціальног
о фонду на:

здійсненя  
переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 
закладів 
освіти та 
охорони 

здоров"я за 
рахунок 

відповідної 
додаткової 
дотації з 

державного 
бюджету

з селищного 
бюджету 

Воскресенсь
кої селищної 

ради до 
бюджету 

м.Миколаїхв
а на 

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері 
охорони 

здоров"я за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

виконання 
програми 

"Стабілізац
ії та 

соціально-
економічно
го розвитку 

території 
Воскресенс

ької 
селищної 
ради на 

2018-2020 
роки 

(надання 
послуг 

об"єднаном
у 

трудовому 
архіву) .

виконання 
програми 

"Стабілізації 
та соціально-
економічного 

розвитку 
території 

Воскресенсько
ї селищної 

ради на 2018-
2020 роки 
(надання 
послуг в 

інклюзівно-
ресурсному 

центрі) .

виконання програми 
"Стабілізації та 

соціально-
економічного розвитку 

території 
Воскресенської 

селищної ради на 
2018-2020 роки 

(надання комунальних 
послуг, відшкодування 

безкоштовних 
рецептів,медикаменти,
медтехніка  закладам 

охорони здоров"я 
Комунального 
підприємства 

"Вітовський районний 
медичний центр 

первинної медико-
санітарної допомоги 
Вітовської районної 

ради) .

виконання 
програми 
"розвитку 
фізичної 

культури і 
спорту по 

Воскресенськ
ій селищній 
раді на 2018-

2020 
роки"(наданн

я послуг  
ДЮСШ). 

виконання  
цільової 

програми 
"Захисту 

населення і 
території по 

Воскресенськ
ої селищної 

ради від 
надзвичайних 

ситуацій 
техногенного 

та 
природного 
характеру, 

забезпечення 
пожежної 
безпеки на 

2018-
2020роки" 
(надання 

послуг загону 
МПО)

 здійснення 
видатків на 
районну 
комплексну 
програму 
соціального 
захисту 
населення 
"Турбота" 
(виплата 
грошової 
компенсації, 
надання 
пільг на 
житлово-
комунальні 
послуги, 
користуванн
я послугами 
Укртелеком 
УСЗН).

 
здійсненн
я видатків 
на 
районну 
комплексн
у 
програму 
соціально
го захисту 
населення 
"Турбота" 
(утриманн
я 
відділення 
стаціонар
ного 
догляду 
для 
постійног
о або 
тимчасово
го 
проживан
ня в 
будинку 
для людей 
похилого 
віку 
ТЦСО).

здійснення 
видатків на 
районну 
цільову 
соціальну 
програму 
"Безбар"єрна 
Воскресенщи
на" (надання 
пільг 
інвалідам по 
зору І та ІІ 
групи на 
тверде 
паливо,скрапл
ений 
газ,електроене
ргію,водопост
ачння і 
водовідведенн
я,природний 
газ УСЗН).

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ



Додаток 5а

Уточненні показники  міжбюджетних трансфертів Воскресенської селищної ради на 2019рік
(грн.)

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції субвенції

усього

загального фонду на:

найменування трансферту* найменування трансферту**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Обласний бюджет 6888 6,888.00

2 Державний бюджет 10,000 5,000 15,000

ВСЬОГО 0 6888 10,000 5,000 0 0 0 0 0 21,888.00

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів

№
з/
п

Найменування бюджету - 
одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

субвенція 
на:загального 

фонду на:
спеціальног
о фонду на:

спеціальног
о фонду на:

 
міжбюджет

ний 
трансферт з 
селищного 
бюджету до 
обласного 

бюджету на 
співфінансу

вання на 
придбання 
музичних 

інструменті
в, 

комп"ютерн
ого 

обладнання
, 

відповідног
о 

мультимеді
йного 

контенту 
(до 

субвенції з 
місцевого 

бюджету на 
забезпеченн

я якісної, 
сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої 

освіти 
"Нова 

українська 
школа за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету)

міжбюджений 
трансферт з 
селищного 
бюджету до 
державного 
бюджету у 

вигляді 
субвенції  

(покращення 
матеріально-
технічного 

стану органів 
казначейства 
-противопоже
жні заходи).

міжбюджений 
трансферт з селищного 

бюджету до 
державного бюджету 
(Миколаївське лісове 

господарство" для 
закупівлі паливо-

мастильних матеріалів 
з метою патрулювання 

та оперативного 
реагування на 
попередження 
виникнення 

надзвичайних ситуацій 
в природних 

комплексах та лісових 
масивах смт. 

Воскресенське та 
с.Пересадівка

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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