Додаток 4
до рішення ХL сесії районної ради VІІ скликання від 18.12.2018 р.
в редакції рішення ХLІІ сесії районної ради VІІ скликання від 12.02.2019 р.

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код

1
20310301000
20310401000
20310402000
20310404000
20310405000
20310406000
20310407000
20310501000
20310502000
20310503000
20310504000
20310505000
20310506000

Х

Найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету /
відповідального
виконавця, найменування
згідно з Типовою
програмною
класифікацією видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

2
місто Дергачі
селище Вільшани
селище Козача Лопань
селище Пересічне
селище Прудянка
селище Слатине
селище Солоницівка
с.Безруки
с.Польова
с.Протопопівка
с.Проходи
с.Руська Лозова
с.Токарівка
Мадоданилівська ОТГ
місто Харків
Обласний бюджет
Державний бюджет
УСЬОГО

Трансферти з інших місцевих бюджетів
субвенції
дотація на:

загального фонду на:
найменування трансферту*

Дотація з місцевого
Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення
бюджету на здійснення
переданих з державного
переданих видатків у
бюджету видатків з
утримання закладів освіти сфері освіти за рахунок
та охорони здоров"я за коштів освітньої субвенції
рахунок відповідної
(на інклюзивно-ресурсні
додаткової дотації з
центри)
державного бюджету

3

4

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

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

5

6

Субвенція з
місцевого бюджету
на здійснення
переданих видатків
у сфері охорони
здоров’я за рахунок
коштів медичної інша субвенція
на фізкультуру та
субвенції
спорт

7

8

інша
субвенціяна
утримання
спеціалістів та
фахівців
Терцентру

інша субвенція
на утримання
спеціалістів та
фахівців
ЦССМ

9

10

309191

101763

309191

101763

263100

9137200
16944000

2081514

647200

546600

2309100

16944000

2081514

647200

546600

11446300

263100

Договір № 2 від
14.12.2018,рішенн
рішення сесії обласної рішення сесії обласної рішення сесії обласної рішення сесії обласної я сесії обласної
Договір № 1
ради від 06.12.18 № 848- ради від 06.12.18 № 848- ради від 06.12.18 № 848- ради від 06.12.18 № 848- ради від 06.12.18 Договір № 1 від Договір № 1
від
УІІІ
УІІІ
УІІІ
УІІІ
№ 848-УІІІ
03.08.2018
від 14.12.2018 14.12.2018

інша субвенція на проведення санаторнокурортного лікування осіб з інвалідністю,
ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія
інша субвенція на
Законів України «Про статус ветеранів війни,
інша субвенція на гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви
часткову компенсацію
оплату
втрат перевізникам за
нацистських переслідувань», у санаторнокомунальних
перевезення пільгового
курортних закладах Харківської області
послуг та
контингенту на
(комплексна Програма соціального захисту
енергносіїв
приміському маршруті
населення Харківської області на 2016-2020
загального користування АЗПСМ
роки)

11

12

13

Субвенція з
місцевого бюджету
на утримання
об`єктів спільного
користування чи
ліквідацію
негативних
наслідків діяльності
об`єктів спільного
користування

14

400000

347465
800000
52800
400000

347465

Договір № 1 від
14.12.2018

52800

рішення сесії обласної ради від 06.12.18 №
848-УІІІ

800000

Договір № 8 від
21.11.2018

усього

15
0
0
0
0
0
0
663100
0
0
0
0
0
0
9895619
800000
19305900
0
30664619

Трансферти іншим бюджетам
субвенції
загального фонду на:

спеціального фонду на:
найменування трансферту**

Субвенція з
Субвенція з місцевого
інша субвенція місцевого бюджету
інша субвенція
інша
субвенція
бюджету на утримання
державному
на утримання
на утримання
на
утримання
об`єктів спільного
бюджету на
клубів та
місцевої
ДНЗ та НВК 1
користування чи
виконання програм
будинків
пожежної
ступеня
ліквідацію негативних
соціальнокультури
частини
(формула)
наслідків діяльності
економічного
(формула)
об`єктів спільного
розвитку регіонів
користування

15
800000

16
20993186
3779895
3196482
5992234
2324897
9623037
3753224

17

18

1521212
965828
1405865
487215
466947
3097805

19

інша субвенція на
відшкодування
робіт по
інша субвенція на
інша субвенція
реконструкції системи
співфінансування
на капремонт
газопостачання
конкурсу міністадіону
багатоквартирних житлових пректів "Разом в
"Авангард"
майбутнє"
(облаштування будинків по вул. Садовій 10а,
10б, 10в,10д, 10є, 10ж, 10к,
(бюджет
площадок
вул.. Суворова, 23, вул.
розвитку)
гумовою
Сумський шлях,178
крошкою)

20
600000

21
1000000

22

322000

894007
682410
452690
558740
537369

183105

310000
800000

Договір № 8 від
21.11.2018

49662955

11070088

310000

п.20
п.20
Прикінцевих
Прикінцевих
положень БКУ положень БКУ п.2 ст.85 БКУ

Голова районної ради

322000

ст. 93 БКУ

600000

ст. 93 БКУ

1000000

ст. 93 БКУ

183105

усього

23
23393186
5301107
4162310
7720099
2812112
466947
12720842
0
4647231
682410
452690
558740
720474
0
0
0
0
63638148,00

ст. 93 БКУ

Г.ЛАЗАРЄВ

