
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 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

14201100000 7,413,500 110,087 7,523,587

14311200000 62,102 172,239 2,175,674 109,399.41 491,236 67,129 62,144 22,520 3,162,443.41

14100000000

4,141,800 66,040 112,885 13,711 796,714 98,100 292,902 270,794 324,165 1,244,337 269,901 245,612 669,134 269,888 8,815,983 733,584 6,888 740,472

10,000 5,000 15,000

Х УСЬОГО 4,141,800 66,040 112,885 13,711 796,714 98,100 292,902 270,794 324,165 1,244,337 269,901 245,612 669,134 269,888 8,815,983 7,413,500 733,584 110,087 62,102 172,239 2,175,674 109,399.41 491,236 67,129 62,144 22,520 6,888 10,000 5,000 11,441,502.41

8 9 7.10 10 10

до  рішення Воскресенської селищної ради  від  року №  "Про  внесення змін до 
бюджету  Воскресенської селищної ради на 2019 рік" ХХХІХ позачергова сесія 8 

скликання №1 від 11.12.2019р.

Найме
нуванн

я 
бюдже

ту - 
одержу
вача/на
давача 
міжбю
джетно

го 
трансф

ерту

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

зак. Дид. 
Матер., 
субв. з 
місц. 

бюджету 
на забезп. 
якісної, 

сучасної та 
доступної 

заг.с. 
освіти"Нов

а 
українська 
школа за 
рахунок 

відп. Субв. 
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.бюдж.

відряд. для 
підв. 

Кваліф. 
вчителів 
(суб. з 
місц. 

бюджету 
на забезп. 
якісної, 

сучасної та 
доступної 

заг.с.освіти 
"Нова 

українська 
школа за 
рахунок 
від.суб.з 

держ.бюдж
ету)

Поточний 
рем. авто. 

доріг (субв. з 
місц.бюджет

у на фін. 
забезпечення 
буд., реконс., 

ремонту і 
утрим. авто 

доріг 
загального 

користування 
місцевого 
значення, 

вулиць і доріг 
ком. 

власності у 
нас.пунктах 

за рах. 
відп.субв.з 

держ.б).

прид. 
Облад. і 
пред. для 
Калин.з. 

школи І-ІІІ 
ступ. 

(субв.з 
обл.бюджет

у на 
реалізацію 

заходів, 
спрямован

их на 
підвищенн

я якості 
освіти за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету).

забезп. 
належних 

саніт.-
гігієнічних 

умов у 
приміщенн
ях закладів 

заг. 
Сер.освіти 

(субв. 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)

пот. ремонт 
зуп. 

комплексів 
( субв. з 

обл. 
бюджету 

місц. 
бюджетам 

на 
здійснення 

заходів 
щодо соц.-

економ. 
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)

"Кап.ремонт 
підлоги 

спортивної 
зали 

Калин.ЗОШ  
по 

вул.Соборній
,15 в селі 

Калин. (суб. 
з обл. 

бюджету 
місц.бюджет

ам на 
здійснення 

заходів щодо 
соц.-

економічного 
розвитку 

об"єднаних 
територіальн
их громад).

"Кап. ремонт 
підс. 

приміщень 
Калин. ЗОШ 
І-ІІІ ступ. по 
вул.Соборній

, 15 в селі 
Калинівка 

(субвенція з 
обл.бюджету 

місцевим 
бюджетам на 
здійснення 

заходів щодо 
соц.-економ. 

розвитку 
об"єднаних 

територіальн
их громад).

Реконструк
ція 

віличного 
освітлення 
(субвенція з 
обласного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам 

на 
реалізацію 
мікропроек

тів 
місцевого 
розвитку)

Капітальни
й ремонт 
ідальні 

Пересадівс
ької ЗОШ 

Воскресенс
ької 

селищної 
ради 

(субвенція з 
обласного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам 

на 
ріалізацію 
мікропроек

тів 
місцевого 
розвитку).

на виконання 
делегованих 
державою 

повноважень 
у галузі 

медичного 
обслуговуван

ня  
вторинною 

(спеціалізова
ною) 

медичною 
допомогою 
мешканців 
населення 

Воскресенськ
ої селищної 

ради за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

держ. 
бюджету.

 придб. житла 
дітям-сиротам 

(УСЗН)(Субв. з 
місц. бюдж. на 

проектні,буд. рем. 
роботи, придб. 

житла та 
приміщень для 

розв. сім.та 
інших форм 
виховання, 

наближених до 
сімейних, та 

забезп.  житлом 
дітей-сиріт, дітей, 

позб. батьків. 
пікл., осіб з їх 

числа, за рахунок 
відп.субв. з держ. 

бюдж.

 міжб. 
трансферт 

з сел. 
бюджету 

до 
бюджету 
м.Микола

їва 
міської 
лікарні 
№5 на 

утриманн
я закладів 
охорони 
здоров"я 
(придб. 
вікон і 
дверей 

металопл
астикових 

для 
відділень 
лікарні).

виконанн
я 

програми 
"Стабіліза

ції та 
соціально

-
економічн

ого 
розвитку 
території 
Воскресе

нської 
селищної 
ради на 

2018-2020 
роки 

(надання 
послуг 

об"єднано
му труд. 
архіву) .

виконання 
програми 

"Стабілізац
ії та 

соціально-
економічно
го розвитку 

території 
Воскресенс

ької 
селищної 
ради на 

2018-2020 
роки 

(надання 
послуг в 

інклюзівно-
ресурсному 

центрі) .

вик. програми 
"Стаб. та соц.-
екон. Розв. Тер. 

Воск. с р на 
2018-2020 р 

(над. 
ком.послуг, 
відш.безк. 

рец.,мед.,медте
хн.,пот 

рем.,придб 
двер. закл. ох 
здоров"я КП 

"Віт. р. 
Мед.центр 

перв. мед-сан. 
допомоги 
Вітовської 
районної 
ради) .

виконання 
програми 
"розвитку 
фізичної 

культури і 
спорту по 

Воскресенські
й селищній 

раді на 2018-
2020 

роки"(надання 
послуг  

ДЮСШ). 

вик.  Ціль. 
програми 
"Захисту 

нас.і 
території 

по 
Воскрес.с. 
ради від 

надзвичайн
их ситуацій 
техногенно

го та 
природного 
характеру, 
забезпечен

ня пож. 
безпеки на 

2018-
2020роки" 

(над послуг 
заг МПО)

суб з бюдж. 
Воск. с/р 
Віт.р-ну  

обл.бюджет
у для 

співф. субв. 
з 

держ.бюд.м
ісц. бюдж. 
на забезп. 
якісної, 

сучасної та 
дост. заг. 
сер. Осв. 

"Нова укр. 
школа"  на 
придб.муз.  

 інстр., 
комп"ю.обл

., 
відп.мульти
м. контенту 

 для зак. 
заг. сер. 
Осв.).

 
(покра
щення 
матеріа
льно-

технічн
ого 

стану 
органів 
казначе
йства 

-против
опожеж

ні 
заходи), 
субвенц

ія до 
держ. 

бюджет
у.

 Мик. ліс. 
госп." для 
закупівлі 
п-маст. 

Матер. з 
метою 

патрул. та 
операт. 
реаг. на 

поперед.в
иникн. 
надзв. 

ситуац. в 
прир. 

Компл. та 
ліс. Мас. 

смт. 
Воскр. та 
с.Перес., 
субв. до 

держ.бюд
жету.

усього 
обсяг 

міжбюдже
тних 

трансферті
в з інших 
місцевих 
бюджетів

 здійсн. 
видатків 
на р. Комп. 
програму 
соц. 
захисту 
населення 
"Турбота" 
(виплата 
грош. 
компенсаці
ї, над.пільг 
на 
житлово-
ком. 
послуги, 
користуван
ня посл. 
Укртелеко
м УСЗН).

 здійс. 
видатків на 
р. Комп. 
програму 
соц.захист
у нас. 
"Турбота" 
(утр. 
Від.стаціон
арного 
догляду 
для 
постійного 
або 
тимчасовог
о прож. в 
будинку 
для людей 
похилого 
віку 
ТЦСО).

здійсн. 
Вид. на р-
ну ціль. 
Соц. 
програму 
"Безбар"єр
на 
Воскресен
щина" 
(над. пільг 
інвалід. по 
зору І та ІІ 
групи на 
тверде 
паливо,скр
ап. 
газ,електро
ен.,вод. і 
водовідв.,п
р. газ 
УСЗН).

бюджет м. 
Миколаєва

Районний 
бюджет 

(Вітовський 
район)

Обласний 
бюджет 

Миколаївськ
ої області

Державний 
бюджет

Селищний голова                                                                           О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів                                                                       Ю.БЕЛЕВ"ЯТ


	дод.5

