
Додаток 3

Міжбюджетні трансферти Воскресенської селищної ради на 2020рік
(грн.)

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

Усього
дотація на:

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

2 Бюджет м.Миколаїва

3 Бюджет Миколаївської області

ВСЬОГО 1994600 2000600 63996 73299 1138724 11409 428470 87902 70000 16987 5885987

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

№
з/
п

Найменування бюджету - 
одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

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 

Воскресенсько
ї селищної 

ради до 
бюджету 

м.Миколаїхва 
на здійснення 

переданих 
видатків у 

сфері охорони 
здоров"я за 

рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

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-
економічног
о розвитку 
території 

Воскресенсь
кої 

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  закладів 
охорони здоров"я 

Комунального 
підприємства 
"Вітовський 

районний 
медичний центр 

первинної медико-
санітарної 
допомоги 
Вітовської 

районної ради) .

виконання 
програми 

"Фінансової 
підтримки 
установ, 

громадських 
організацій 
інвалідів та 
ветеранів 

Воскресенсь
кої селищної 
ради"(матері

альне 
заохочення 

ГО 
"Місцевий 
осередок 

ВОІ СОІУ 
Вітовського 

району") 

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 
комплексн
у програму 
соціальног
о захисту 
населення 
"Турбота" 
(виплата 
грошової 
компенсац
ії, надання 
пільг на 
житлово-
комунальн
і послуги, 
користува
ння 
послугами 
Укртелеко
м 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 
Воскресенщи
на" (надання 
пільг 
інвалідам по 
зору І та ІІ 
групи на 
тверде 
паливо,скрап
лений 
газ,електроен
ергію,водопо
стачння і 
водовідведен
ня,природни
й газ УСЗН).

63 996 73 299 1 138 724 11 409 428 470 87 902 70 000 16 987 1 890 787

2 000 600 2 000 600

1 994 600 1 994 600



Начальник відділу фінансів Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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