
                                                                                                                                                                                               Додаток 4 
                                                                                                                                               до рішення ІІІ сесії VІII скликання Слобожанської                                                                                               

       селищної ради від 22 грудня  2020р. № 56 -                     

VIІI"Про селищний бюджет Слобожанської    

селищної ради на 2021рік" 

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

 20552000000  

(код бюджету) 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

(грн) 

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

 41033900  Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам 

57409000  

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.: 1012571  

Інші субвенції з місцевого бюджету на надання 

фінансової підтримки для КНП «Слобожанська районна 

лікарня» для покращення умов надання медичної 

допомоги при пологах  

500481  

 проведення санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю загального захворювання, осіб з 

інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на 

яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про 

жертви нацистських переслідувань", у санаторно-

курортних закладах Харківської області (комплексна 

Програма соціального захисту населення Харківської 

області на 2021-2025 роки) 

402960 

 проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 

Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь 

в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях у районах її 

проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

учасників бойових дій (комплексна Програма 

соціального захисту населення Харківської області на 

2021-2025 роки) 

46200 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html


 проведення санаторно-курортного лікування 

постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та 

потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність 

яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою)  

(комплексна Програма соціального захисту населення 

Харківської області на 2021-2025 роки) 

62930 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, в т.ч.: 

120120 

 1.підтримка осіб з особливими освітніми потребами 

(видатки споживання), з них: 
79685 

 у закладах дошкільної освіти 56918 

 у закладах загальної середньої освіти 22767 

 2.підтримка осіб з особливими освітніми потребами 

(видатки розвитку), з них: 
40435 

 у закладах дошкільної освіти 28882 

 у закладах загальної середньої освіти 11553 

   

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

- - - 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 58541691 

X загальний фонд 58541691 

X спеціальний фонд   

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

(грн) 

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 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

3719770 9770  Відповідно до програми розвитку охорони 

здоров'я на території Слобожанської 

селищної ради на 2021-2025 роки на 

надання фінансової підтримки для КНП 

"Зміївський центр первинної медико-

санітарної допомоги" на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв 

712637  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html


3719770 9770  Відповідно до програми розвитку охорони 

здоров'я на території Слобожанської 

селищної ради на 2021-2025 роки на 

надання фінансової підтримки для КНП 

"Зміївський центр первинної медико-

санітарної допомоги" на придбання 

пільгових медикаментів та продуктів 

харчування 

383624 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

- - - - 

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1096261 

X X загальний фонд 1096261 

X X спеціальний фонд   

 

 

Секретар ради  Галина Куценко     
 


