
Додаток 3
до рішення Дмитрівської сільської ради 

18 грудня 2019 №551

(в редакції рішення Дмитрівської сільської ради
12 листопада 2020 №1207)

Показники
міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та районним бюджетом на 2020 рік

11514000000
(код бюджету)

Код бюджету

Найменування бюджету
- одержувача/ надавача

міжбюджетного
трансферту

Трансферти сільському бюджету з інших бюджетів Трансферти з сільського бюджету іншим бюджетам

загальний фонд загальний фонд

Субвенції Дотації

Усього

Інші субвенції з місцевого бдюджету на:

Освітня
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам

Медична
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам

Субвенція з
місцевого
бюджету на
надання
державної
підтримки
особам з

особливими
освітніми

потребами за
рахунок

відповідної
субвенції з
державного
бюджету

Субвенція з
місцевого
бюджету за
рахунок
залишку
коштів

субвенції на
надання
державної
підтримки
особам з

особливими
освітніми
потребами,
що утворився
на початок
бюджетного
періоду

Субвенція з
місцевого
бюджету на
забезпечення

якісної,
сучасної та
доступної
загальної
середньої

освіти `Нова
українська
школа  ̀за
рахунок

відповідної
субвенції з
державного
бюджету

Субвенція з
місцевого
бюджету за
рахунок
залишку
коштів
освітньої

субвенції, що
утворився на

початок
бюджетного
періоду

субвенції з місцевого
бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні
роботи, придбання

житла та приміщень для
розвитку сімейних та
інших форм виховання,

наближених до
сімейних, та

забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського

піклування, осіб з їх
числа за рахунок

відповідної субвенції з
державного бюджету

Субвенція з
місцевого
бюджету на
проведення
виборів
депутатів

місцевих рад
та сільських,
селищних,
міських
голів, за
рахунок

відповідної
субвенції з
державного
бюджету 

Базова
дотація

Дотація з
місцевого
бюджету на
здійснення
переданих з
державного

бюджету видатків
з утримання

заклдів освіти та
охорони здоров'я

за рахунок
відповідної

додаткової дотації
з державного
бюджету

здійснення
переданих
видатків у

сфері освіти за
рахунок
коштів
освітньої
субвенції 

функціону-
вання та

забезпечення
діяльності
районного
центру

соціальних
служб для

сім'ї, дітей та
молоді

програми у
галузі

соціаль-
ного

захисту
населення

функціону-
вання та

навчально-
тренувальна

робота дитячо-
юнацької
спортивної
школи

функціону-
вання терито-
ріального
центру

соціального
обслуго-
вування
(надання
соціальних
послуг)

фінансова
підтримка та
розвиток
первинної
медико-
санітарної
допомоги

функціону-
вання
установ
освіти та
програм у
галузі освіти

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

Державний бюджет
України 16 276 800  1 039 000  1 342 600  18 658 400 

11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської області 98 728  3 415  223 340  119 300  682 868  586 970  667 700  2 382 321 

11307200000 Районний бюджет
Знам'янського району -  1 106 000  252 690  272 050  254 200  2 773 600  422 240  70 000 

11202100000 Знам'янський міський
бюджет - 

УСЬОГО 16 276 800  1 039 000  98 728  3 415  223 340  119 300  682 868  586 970  1 342 600  667 700  21 040 721  1 106 000  252 690  272 050  254 200  2 773 600  422 240  70 000 

Дмитрівський сільський голова                                                                   Н. Стиркуль



Найменування бюджету
- одержувача/ надавача

міжбюджетного
трансферту

2

Державний бюджет
України

Обласний бюджет
Кіровоградської області

Районний бюджет
Знам'янського району

Знам'янський міський
бюджет

(гривень)

РАЗОМВсього
загальний

фонд

спеціальний
фонд

Всього
спеціальний

фонд

Субвенція з місцевого
бюджету державному бюджету

на виконання програм
соціально-економічного
розвитку регіонів на:

Субвенція з місцевого
бюджету на фінансове

забезпечення будівництва,
реконстукції, ремонту і

утримання автомобільних
доріг загального

користування місцевого
значення, вулиць і доріг
комунальної власності у
населених пунктах на:

Інші субвенції з
місцевого
бюджету на:

фінансування
районної

комплексної
програми
соціального
захисту

населення
"Турбота"

на 2018-2020
роки

районну
програму
цивільного
захисту
Знам'ян-
ського
району 

фінансування
Знам'янського
УДКСУ у

Кіровоградські
й області

фінансування
районної
програми

"Оборона" на
2020 рік

функціону-
вання КЗ
Знам'ян-
ська міська
лікарня
ім.А.В.
Лисенка

здійснення
переданих
видатків у
сфері

охорони
здоров'я за
рахунок
медичної
субвенції 

функціону-
вання сільської

програми
цивільного
захисту

населення
Дмитрівської
сільської ради

функціону-
вання сільської

програми
"Безпечне
село"

співфінансування робіт з
експлуатаційного

утримання автомобільної
дороги загального

користування місцевого
значення С120702

Веселий Кут - Дмитрівка

фінансову
підтримку та
розвиток
первинної
медико-
санітарної
допомоги

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

100 000  200 000  300 000  300 000 

400 000  400 000  400 000 

48 280  21 125  15 611  5 000  5 240 796  18 000  18 000  5 258 796 

335 365  1 039 000  1 374 365  1 374 365 

48 280  21 125  15 611  5 000  335 365  1 039 000  100 000  200 000  400 000  7 315 161  18 000  18 000  7 333 161 

Трансферти з сільського бюджету іншим бюджетам

загальний фонд

Інші субвенції з місцевого бдюджету на:


