
Додаток 4
до рішення 15 сесії Гребінківської міської 
ради 7 скликання "Про бюджет 
Гребінківської міської об'єднаної 
територіальної  громади на 2019 рік "              
від 21 грудня 2018 року №521

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2019 рік
грн.

Код

Найменування  
бюджету - 

одержувача/надав
ача 

міжбюджетного 
трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

УСЬОГО
Реверсна 
дотація

Трансферти іншим бюджетам

УСЬОГО

Дотація з 
місцевого 
бюджету 

іншим 
бюджетам 

Субвенції з місцевого 
бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення 
програм у галузі освіти за 

рахунок субвенцій з 
державного бюджету

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

Дотація з місцевого бюджету іншим 
бюджетам 

Субвенції з 
місцевого 

бюджету іншим 
місцевим 

бюджетам на 
здійснення 
програм та 

заходів у галузі 
охорони 

здоров'я за 
рахунок 

субвенцій з 
державного 

бюджету

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

дотація на загального фонду на:
загального фонду 

на:
дотація на

загального 
фонду на:

загального фонду на:

здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 

закладів 
освіти та 
охорони 
здоров`я 

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері освіти 
за рахунок 

коштів 
освітньої 
субвенції: 

видатки на  
інклюзивно-

ресурсні 
центри

надання 
державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 

потребами за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету: 
видатки 

споживання

відшкодування 
частини вартості 
путівки дитячим 
закладам 
оздоровлення та 
відпочинку за 
надані послуги з 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, 
які виховуються  в 
сім'ях з дітьми 

 здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету видатків з 
утримання закладів 

освіти та охорони 
здоров`я за рахунок 

відповідної 
додаткової дотації з 

державного 
бюджету 

(Гребінківській 
центральній 

районній лікарні на 
надання медичних 

послуг жителям 
об'єднаної 

територіальної 
громади (оплата 

комунальних послуг 

 здійснення 
переданих з 

державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров`я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 

державного бюджету 
(КНП Гребінківський 

центр ПМСД на 
надання первинної 
медичної допомоги 
жителям об'єднаної 

територіальної 
громади (оплата 

комунальних послуг 
та енергоносіїв)

здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
охорони 

здоров`я за 
рахунок коштів 

медичної 
субвенції 

утримання 
Гребінківсь

кого 
територіаль
ного центру 
соціального 
обслуговув

ання 
населення 
(надання 

соціальних 
послуг)

виплату 
компенсації 

фізичним 
особам, які 

надають 
послуги серед 

населення 
Управлінням  
соціального 

захисту 
населення

надання 
медичних 

послуг жителям 
об'єднаної 

територіальної 
громади 

Гребінківською 
центральною 

районною 
лікарнею

надання 
первинної 
медичної 
допомоги 
жителям 

об'єднаної 
територіальної 
громади  КНП 
Гребінківський 

центр ПМСД  
(медикаменти 

та 
перев'язувальні 

матеріали, 
оплата 

комунальних 
послуг та 

енергоносіїв, 
виплата пенсій і 

допомоги)

утримання 
Трудового 

архіву

41040200 41051000 41051200 41053900 3719110 3719130 3719130 3719410 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770

99000000000
Державний 
бюджет 5175900 5175900

16100000000

Обласний бюджет 
Полтавської 
області 3072600 1040757 120594 110013 4343964

16304200000

Районний бюджет 
Гребінківського 
району 331000 261000 2121900 2945000 66000 1571400 775800 89056 8161156
УСЬОГО 3072600 1040757 120594 110013 4343964 5175900 331000 261000 2121900 2945000 66000 1571400 775800 89056 13337056

Міський голова В. І. Колісніченко


