
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

на 2020 рік

23546000000

(код бюджету) (грн)

Спеціального фонду 

на:

Спеціального фонду 

на:

Інші субвенції з 

місцевого бюджету

Інші субвенції з 

місцевого бюджету

виконання обласної 

програми медикаментозного 

забезпечення хворих із 

трансплантованими 

органами на 2017-2020 роки                                                                                                          

(на умовах 

співфінансування)

виплату обласних 

стипендій 

переможцям ІІІ 

етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

з базових дисциплін 

та ІІ етапу конкурсу 

- захисту науково - 

дослідницьких робіт 

учнів - членів Малої 

академії наук

одноразова 

матеріальна 

допомога

на придбання дитячого 

майданчика для 

встановлення в 

с.Геронимівка

виконання обласної 

програми 

медикаментозного 

забезпечення хворих 

із трансплантованими 

органами на 2017-

2020 роки                                                                                                          

(на умовах 

співфінансування)

на утримання 

методичного 

кабінету при відділі 

освіти ЧРДА

утримання ФОСК 

"Славутич"

забезпечення 

соціальними послугами 

за місцем проживання 

громадян, які не здатні 

до самообслуговування

на утримання ЦРЛ 

(надання медичних 

послуг,оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв)

пільгові лікарські 

засоби за рецептами 

лікарів та засоби 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю, 

енергоносії для КНП 

"Черкаський районний 

центр ПМСД"

на реєстрацію 

автомобіля сімейних 

лікарів для амбулаторії 

с.Геронимівка в КНП 

"Черкаський районний 

центр ПМСД"

оплата праці фахівців з 

соціальної роботи

оплата праці 

працівників 

ЦРЦДЮТ 

(позашкільна освіта)

співфінансування 

районної програми 

«Поліпшення стану 

безпеки, гігієни 

праці та виробничого 

середовища на 2017 

– 2020 роки»

на надання спеціальної 

освіти школам 

естетичного виховання

на придбання 

кисневих 

концентраторів 

ОLV – 10 (ЦРЛ)

41040200 41051200 41053900 4153900 4153900 4153900 9410 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 1 619 500,00 69 542,00 14 042,00 3 993,00 1 707 077,00

23317200000 Районний бюджет Черкаського району 53 000,00 70 000,00 123 000,00 1 997 200,00 14 042,00 161 030,00 10 000,00 62 820,00 380 000,00 405 000,00 16 161,00 51 500,00 96 168,00 5 000,00 60 000,00 3 258 921,00

23551000000
Бюджет Червонослобідської сільської 

об’єднаної територіальної громади
761 350,00 761 350,00

Х УСЬОГО 1 830 077,00 4 020 271,00

субвенції

найменування трансферту

дотація на:

 Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки особам 

з особливими освітніми 

потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

 Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції

код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Дотація з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих з державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету

усього

Інші субвенції з місцевого бюджету

найменування трансферту

загального фонду на:

про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 року №18-43/VІI"Про бюджет Руськополянської сільської обєднаної територіальної громади 

на 2020 рік "

Додаток 4

до проекту рішення сільської ради від 07.04.2020 року №___/VІІ

Інші субвенції з місцевого бюджету

субвенції

усього

** Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.
* Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

Н.А.ШпакСекретар

загального фонду на:

Код бюджету

Найменування бюджету - 

одержувача / надавача 

міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам


