Додаток 5
до рішення міської ради
20.12.2019 №19
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
на 2019 рік
(грн.)

Трансферти з інших місцевих бюджетів
субвенції
загального фонду на:

дотація на:

Код

Найменування бюджету одержувача / надавача
міжбюджетного трансферту

1

2

Державний бюджет України
Обласний бюджет Запорізької
08100000000області
Х
УСЬОГО

Міський голова

надання пільг та житлових
субсидій населенню на
оплату електроенергії,
природного газу, послуг
здійснення переданих тепло-, водопостачання і
з державного
водовідведення,
бюджету видатків з
квартирної плати
утримання закладів
(утримання будинків і
освіти та охорони
споруд та прибудинкових
здоров'я за рахунок
територій), управління
відповідної додаткової
багатоквартирним
дотації з державного
будинком, вивезення
бюджету
побутового сміття та
рідких нечистот за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету

3

4

виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам,
які не мають права на пенсію,
особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю
І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного
віку за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

виплату державної
соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення
батькам-вихователям і
прийомним батькам за
надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із
здійснення патронату над
дитиною та виплату
соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя за
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету

5

6

спеціального фонду на:

забезпечення
проектні, будівельносубвенція з
надання
якісної,
ремонтні роботи, придбання
місцевого
державної
сучасної та
житла та приміщень для
здійснення бюджету за
підтримки
доступної
розвитку сімейних та інших переданих
рахунок
особам з
загальної
форм виховання,
видатків у
залишку
особливими
середньої
наближених до сімейних, та сфері освіти
коштів
освітніми
освіти "Нова
забезпечення житлом дітей- за рахунок
освітньої
потребами за українська
сиріт, дітей, позбавлених
коштів
субвенції, що
рахунок
школа" за
батьківського піклування,
освітньої
утворився на відповідної
рахунок
осіб з їх числа за рахунок
субвенції
початок
субвенції з
відповідної
відповідної субвенції з
бюджетного державного
субвенції з
державного бюджету
періоду
бюджету
державного
бюджету

7

8

9

10

11

здійснення
переданих
видатків у
сфері
охорони
здоров'я за
рахунок
коштів
медичної
субвенції

відшкодування
вартості
лікарських
засобів для
лікування
окремих
захворювань за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету

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

інші субвенції з місцевого
бюджету

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 003 900
5 003 900

5 715 361
5 715 361

48 047 064
48 047 064

907 598
907 598

1 067 268
1 067 268

436 545
436 545

408 041
408 041

1 429 952
1 429 952

1 029 159
1 029 159

1 292 373
1 292 373

428 559
428 559

971 942
971 942

Павло МУЗИКА

Трансферти іншим бюджетам
субвенції
дотація на:
загального спеціального

усього

усього
Реверсна
дотація

16

18

19

0

94 034 100

793 714

977 008

95 804 822

1 001 056 67 738 818
1 001 056 67 738 818

0
94 034 100

0
793 714

0
977 008

0
95 804 822

0

17

виконання програм
соціально-економічного
розвитку регіонів

20

