
грн.

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що 

утворився на кінець 2017 року

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів

Субвенція загального фонду на:
Субвенція загального 

фонду на:
Субвенція спеціального фонду на:

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 для КЗ 

"Гребінківський центр ПМСД" 

(оплата енергоносіїв)

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 для 

Гребінківської центральної 

районної лікарні (оплата 

енергоносіїв)

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що 

утворився на кінець 2017 року  

(“Капітальний ремонт основних 

теплових мереж м.Гребінка 

Полтавської області”) 

виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

для Лубенського 

міського центру 

соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів для надання 

соціальної 

реабілітації дітям-

інвалідам 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету для Гребінківського 

районного територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) на оплату 

послуг по перевезенню дітей 

до Лубенського міського 

центру реабілітації

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(на утримання 

Гребінківського 

районного 

територіального 

центру соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету на 

утримання 

Трудового 

архіву

Інші субвенції з 

місцевого бюджету для 

Управління 

соціального захисту для 

компенсації вартості 

путівок ліквідаторам 

ЧАЄС 1 категорії

Інші субвенції з місцевого 

бюджету для Управління 

соціального захисту 

населення на виплату 

компенсації фізичним 

особам, які надають 

послуги серед населення

Інші субвенції з 

місцевого бюджету для 

Управління соціального 

захисту населення для 

оплати послуг зв'язку 

пільговим категоріям 

громадян 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

для Гребінківської 

центральної 

районної лікарні ( 

придбання 

медикаметів)

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету для КЗ 

"Гребінківський 

центр ПМСД" 

(придбання 

медикаментів)

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

на утримання "КЗ 

Гребінківський 

центр ПМСД" 

(проведення 

поточного ремонту 

приміщеня)

Інші субвенції з місцевого бюджету 

(співфінансування об’єкту 

“Капітальний ремонт основних 

теплових мереж м. Гребінка 

Полтавської області”)

9130 9130 9570 9800 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770

16100000000 Полтавський обласний бюджет 2 800 000 142 895

16204100000 м. Лубни
30 213

16304200000 Гребінківський районний бюджет 50 000 50 000 15 187 250 000 36 307 13 644 45 000 10 000 50 000 50 000 -50000

Державний бюджет - Лубенський 

МРВ УСБУ 25 000

Всього 50 000 50 000 2800000 25 000 30 213 15 187 250 000 36 307 13 644 45 000 10 000 50 000 50 000 -50000 142 895

Секретар міської ради                                                                       Л.В. Цапенко

Додаток 4

до рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

"Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади 

на 2018 рік" від 24 квітня 2018 року  № 196

              Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

Субвенція загального фонду на:

Дотації з місцевого бюджету 

іншим бюджетам

Код бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці  

Зміни до міжбюджетних трансфертів  з бюджету міської об'єднаної територіальної громади місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік.

Дотації з місцевого бюджету 

іншим бюджетам

1


