
Додаток 5

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

Код

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам 
дотація на:

субвенція з місцевого бюджету( за рахунок коштів обласного бюджету)
субвенції

загального фонду на:

соціальний захист

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

14201100000

14311200000

14100000000

Х УСЬОГО

до  рішення Воскресенської селищної ради  від  року №  "Про  внесення змін до бюджету  Воскресенської 
селищної ради на 2019 рік" ХХХУ сесії 8 скликання №2 від 25.07.2019р.

Найменув
ання 

бюджету - 
одержува
ча/надава

ча 
міжбюдже

тного 
трансферт

у

субвенція з місцевого бюджету (за 
рахунок коштів державного бюджету)

усього обсяг 
трансфертів 

іншим 
місцевим 
бюджетам

 здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 

закладів освіти 
та охорони 
здоров`я за 

рахунок 
відповідної 
додаткової 

дотації з 
державного 

бюджету

закупівлю 
дидактични

х 
матеріалів, 
субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
забезпеченн

я якісної, 
сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої 

освіти"Нова 
українська 
школа за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
держ.бюдж

ету

 придбання 
сучасних 

меблів,субв
енція з 

місцевого 
бюджету на 
забезпечен
ня якісної, 
сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої 

освіти 
"Нова 

українська 
школа за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 

держ. 
Бюджету

відрядження 
для 

підвищення 
кваліфікації 

вчителів 
(субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
забезпеченн

я якісної, 
сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої 

освіти "Нова 
українська 
школа за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 

держ.бюдже
ту)

забезпеченн
я належних 
санітарно-
гігієнічних 

умов у 
приміщення
х закладів 
загальної 
середньої 

освіти 
(субвенція з 
місцевого 

бюджету за 
рахунок 
залишку 
коштів 

освітньої 
субвенції, 

що 
утворився 
на початок 

бюджетного 
періоду)

поточний 
ремонт з 

облаштуван
ня 

зупиночних 
комплексів 
(субвенція 

з обласного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам 

на 
релізацію 

мікропроек
тів 

місцевого 
розвитку)

поточний 
ремонт 

зупиночних 
комплексів 
( субвенція 
з обласного 

бюджету 
місцевим 
бюджетам 

на 
здійснення 

заходів 
щодо 

соціально-
економічно
го розвитку 
об"єднаних 
територіаль
них громад)

реконструкція 
вуличного 
освітлення 

(субвенція з 
обл. бюджету 

місцевим 
бюджетам на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 

об"єднаних 
територіальни

х громад)

"Капітальний 
ремонт підлоги 
спортивної зали 

Калинівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів по 

вул.Соборній,15 в 
селі Калинівка 

Вітовського 
району 

Миколаївської 
області (субвенція 

з обл. бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
здійснення заходів 
щодо соціально-

економічного 
розвитку 

об"єднаних 
територіальних 

громад).

"Капітальний 
ремонт підсобних 

приміщень 
Калинівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів по 
вул.Соборній, 15 в 

селі Калинівка 
Вітовського району 

Миколаївської 
області (субвенція з 

обл.бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
здійснення заходів 
щодо соціально-

економічного 
розвитку 

об"єднаних 
територіальних 

громад).

на виконання 
делегованих 
державою 

повноважень у 
галузі 

медичного 
обслуговування 

 вторинною 
(спеціалізовано
ю) медичною 
допомогою 
мешканців 
населення 

Воскресенської 
селищної ради 

за рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

держ. бюджету.

виконання 
програми 
"Стабіліза

ції та 
соціально-
економічн

ого 
розвитку 
території 

Воскресен
ської 

селищної 
ради на 

2018-2020 
роки 

(надання 
послуг 

об"єднано
му 

трудовому 
архіву) .

виконання 
програми 

"Стабілізаці
ї та 

соціально-
економічно
го розвитку 

території 
Воскресенс

ької 
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 

Воскресенській 
селищній раді 
на 2018-2020 

роки"(надання 
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)

співфінансування 
на придбання 

музичних 
інструментів, 

комп"ютерного 
обладнання, 
відповідного 

мультимедійного 
контенту (до 
субвенції з 
місцевого 

бюджету на 
забезпечення 

якісної, сучасної 
та доступної 

загальної 
середньої освіти 
"Нова українська 
школа за рахунок 

відповідної 
субвенції з 

держ.бюджету)

 
(покраще

ння 
матеріаль

но-
технічног

о стану 
органів 

казначейс
тва 

-противоп
ожежні 
заходи), 

субвенція 
до держ. 
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, 
субвенція до 

держ.бюджету.

усього 
обсяг 

міжбюдже
тних 

трансферті
в з інших 
місцевих 
бюджетів

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

 здійснення 
видатків на 
районну 
комплексну 
програму 
соціального 
захисту 
населення 
"Турбота" 
(утримання 
відділення 
стаціонарног
о догляду 
для 
постійного 
або 
тимчасового 
проживання 
в будинку 
для людей 
похилого 
віку ТЦСО).

здійснення 
видатків на 
районну 
цільову 
соціальну 
програму 
"Безбар"єрна 
Воскресенщин
а" (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).

бюджет м. 
Миколаєва 7 413 500 7 413 500

Районний 
бюджет 

(Вітовський 
район)

62 102 172 239 1 976 719 109 399,41 491 236 67 129 62 000 22 319 2 963 143,41

Обласний 
бюджет 

Миколаївсь
кої області

4 141 800 66 040 112 885 13 711 292 902 270 794 324 165 1 244 337 269 901 245 612 6 982 147 6 888 6 888

Державний 
бюджет

10 000 5 000 15 000

4 141 800 66 040 112 885 13 711 292 902 270 794 324 165 1 244 337 269 901 245 612 6 982 147 7 413 500 62 102 172 239 1 976 719 109 399,41 491 236 67 129 62 000 22 319 6 888 10 000 5 000 10 398 531,41

Селищний голова                                                                           О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів                                                           Ю.БЕЛЕВЯТ҆


	дод.5

