
(гривень)
Код Класифікації доходу 
бюджету/ Код бюджету Усього

1 3

41020100 Базова дотація 1 705 700

99000000000 Державний бюджет 1 705 700

41033900 20 415 900

99000000000 20 415 900

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету
70 000

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 70 000

X 22 191 600

X загальний фонд 22 191 600

X спеціальний фонд -

(гривень)

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету/ Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 993 050

99000000000 9770 Бюджет Знам`янської міської територіальної громади 993 050

в тому числі:
КНП "Знам'янський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" 839 378

з них:
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 308 096

туберкулін, реагенти та розхідні матеріали до аналізаторів 149 130

придбання бензину 54 978

на фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів відповідно до постанови КМУ 
№1303

19 404

оплата праці медичним працівникам 307 770

КНП "Знам'янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка" 153 672

з них:
оплата праці лікаря стоматолога, сестри медичної 153 672

0119800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програми соціально-економічного розвитку 

регіонів
76 000

99000000000 9800 Державний бюджет України 76 000

в тому числі:
Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки 76 000

з них:
на заходи та роботи з територіальної оборони 76 000

X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 1 069 050

X X загальний фонд 1 069 050

X X спеціальний фонд -

(код бюджету)

17 грудня 2021 №1003

Додаток 5
до рішення Дмитрівської сільської ради

"Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік
11514000000

( в редакції рішення Дмитрівської сільської ради
  15 лютого 2022 №1122)

Дмитрівський сільський голова                                                                          Наталія СТИРКУЛЬ

І. Трансферти до загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 

Державний бюджет
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного 
трансферту

2

І. Трансферти до загального фонду бюджету


