
ПРОЕКТ

здійснення
переданих з
державного

бюджету видатків
з утримання

закладів освіти та
охорони здоров`я

за рахунок
відповідної

додаткової дотації
з державного

бюджету

Субвенція з
місцевого бюджету

на здійснення
переданих видатків у

сфері охорони
здоров’я за рахунок

коштів медичної
субвенції - на

відшкодування
вартості препаратів

інсуліну та
десмопресину під час
забезпечення хворих

на цукровий та
нецукровий діабет  –
жителів відповідних

адміністративно-
територіальних
одиниць через

аптечні
підприємства всіх

форм власності

Субвенція з
місцевого

бюджету на
надання державної
підтримки особам

з особливими
освітніми

потребами за
рахунок

відповідної
субвенції з
державного

бюджету
(видатки

споживання)

Субвенція з
місцевого

бюджету на
надання державної
підтримки особам

з особливими
освітніми

потребами за
рахунок

відповідної
субвенції з
державного

бюджету (видатки
розвитку)

Субвенція з
місцевого

бюджету  на
здійснення
переданих

видатків у сфері
освіти за рахунок
коштів освітньої

субвенції з
державного

бюджету - на
інклюзивно-

ресурсні центри

Інші субвенції з
місцевого бюджету -

на проведення
санаторно-
курортного

лікування осіб з
інвалідністю,

ветеранів війни,
осіб, на яких

поширюється дія
Законів України

«Про статус
ветеранів війни,

гарантії їх
соціального

захисту» та «Про
жертви нацистських

переслідувань», у
санаторно-

курортних закладах
Харківської області

(комплексна
Програма

соціального захисту
населення

Харківської області
на 2016-2020 роки)

Інші субвенції з
місцевого

бюджету - на
проведення

відпочинку у
санаторно-
курортних
закладах

Харківської
області осіб, які
безпосередньо
брали участь в

антитерористичній
операції чи

здійсненні заходів
із забезпечення

національної
безпеки і оборони,

із відсічі і
стримування

збройної агресії
Російської

Федерації в
Донецькій та
Луганській
областях у
районах її

Субвенція з
місцевого бюджету

на здійснення
переданих видатків

у сфері охорони
здоров’я за рахунок

коштів медичної
субвенції - для

лікування
населення

Коломацького
району

Інші субвенції з
місцевого бюджету -

для Олексіївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
на харчування та

перевезення учнів,
які проживають на

території
Покровського

старостинського
округу
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20100000000 Обласний бюджет 2 888 200 34 100 104 762 55 503 132 507 62 488 35 900 3 313 460

20306200000
Районний бюджет Валківського
району 200 000 200 000

20318200000
Районний бюджет Краснокутського
району 77 220 77 220

Х УСЬОГО 2 888 200 34 100 104 762 55 503 132 507 62 488 35 900 3 313 460 200 000 77 220 277 220

Секретар селищної ради О.П. Обихвост

( 20510000000 )
(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

Додаток № 3
до рішення __ сесії VIII скликання

Коломацької селищної ради
№ __ від __.__.2019 року

код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

найменування трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
субвенції

найменування трансферту

усього

загального фонду на:

усього
Код

бюджету

Найменування бюджету -
одержувача/надавача

міжбюджетного трансферту

загального фонду на:дотація на:

код Класифікації доходів бюджету


