
Додаток 4

до  рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 
скликання "Про внесення змін до бюджету 
Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2019 рік" від 23.04.2019 року №673

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2019 рік
грн.

Код
Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

УСЬОГО
Реверсна 
дотація

Трансферти іншим бюджетам

УСЬОГО

Дотація на:

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 
на:

Субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

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

загального фонду на:
загального фонду 

на:
спеціальног
о фонду на:

загального фонду на:
спеціал
ьного 
фонду 

на:

загального фонду на:
спеціаль

ного 
фонду 

на:

забезпечення 
якісної, 

сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої 

освіти "Нова 
українська 

школа" 

надання 
державної 

підтримки особам 
з особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок 
відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету: видатки 

споживання

 виконанння 
Договору про 

співробітництво 
територіальних 

громад в частині 
делегування 

повноважень у 
сфері ведення 

Реєстру 
територіальних 

громад 

 надання 
соціальної 

реабілітації дітям-
інвалідам 
об'єднаної 

територіальної 
громади 

Лубенським 
міським центром 

комплексної 
реабілітації дітей 

з інвалідністю

 оплату послуг по 
перевезенню дітей 

до Лубенського 
міського центру 

комплексної 
реабілітації дітей з 

інвалідністю 
Гребінківським 

районним 
територіальним 

центром 
соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

надання 
первинної 
медичної 
допомоги 
жителям 

об'єднаної 
територіальної 
громади  КНП 

Гребінківський 
центр ПМСД  

(медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали)

надання 
первинної 
медичної 
допомоги 
жителям 

об'єднаної 
територіальної 
громади  КНП 

Гребінківський 
центр ПМСД  
(інші виплати 
населенню в 
т.ч. пільгові 

медикаменти)
41051400 41051200 41053900 3719770 3719770 3719770 3719770

16100000000
Обласний бюджет 

Полтавської області 224.966 30.699 255.665 0

16204100000 Бюджет міста Лубен
0 35.100 35100

16304200000
Районний бюджет 

Гребінківського району
0 20002,50 60.000 74.000 154002,50

16304513000

Сільський бюджет 
Стукалівської сільської ради

13323 13.323 0

16304503000

Сільський бюджет 
Короваївської сільської ради

37062 37.062 0

16304505000

Сільський бюджет 
Майорщинської сільської 

ради
44975 44.975 0

16304510000

Сільський бюджет 
Рудківської сільської ради

25515 25.515 0

16304514000

Сільський бюджет 
Тарасівської сільської ради

30885 30.885 0

УСЬОГО 224.966 30.699 151.760 0 407.425 0 0 0 0 0 0 0 35.100 20.002,50 60.000 74.000 0 189102,50

Міський голова                                                                                                                   В.І.Колісніченко


