
(код бюджету) грн

утримання клубних закладів

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 

районному 

бюджету 

навиконання  

Комплексної 

районної 

програми 

«Здоров’я 

жителів 

Зміївщини» для 

КНП 

«Зміївський 

районний центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» на 

поточний 

ремонт в 

АЗПСМ 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

районному бюджету 

на  виконання 

Комплексної 

Програми розвитку 

освітянської галзі 

Зміївського району на 

придбання 

будівельних 

матеріалів для 

поточного ремонту 

підлоги для 

Комунального 

закладу «Геніївська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

імені Героя 

Радянського Союзу 

Івана Івановича 

ПротопоповаЗміївськ

ої районної ради 

Харківської області

інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 

районному 

бюджету на  

виконання 

Комплексної 

Програми 

"Здоров’я 

жителів 

Зміївщини" на 

для покращення 

умов надання 

медичної 

допомоги, в т.ч. 

стоматологічної 

допомоги 

місцевим 

жителям.

інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 

районному 

бюджету на  

виконання 

Комплексної 

Програми 

розвитку 

освітянської галзі 

Зміївського 

району на 

придбання 

будівельних 

матеріалівдля 

ремонту огорожі 

для Комунального 

закладу 

«Геніївська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Зміївської 

районної ради 

Харківської 

області»

 інші субвенції 

районному 

бюджету на  

виконання  

Програми 

компенсаційних 

виплат за 

пільговий проїзд 

окремих 

категорій 

громадян 

автомобільним 

транспортом 

загального 

користування 

міського та 

приміського 

сполучення у 

Зміївському 

районі на 2020 

рік

інші субвенції на  

виконання  Програми 

реформування і розвитку 

житлово-комунального 

господарства Зміївського 

району на 2017-2021 

роки, затвердженої 

рішенням ХХУ сесії 

районної ради УІІ 

скликання від 24 лютого 

2017 року №432-УІІ, для 

надання субвенції 

районному бюджету на 

придбання контейнерів 

для збору твердих 

побутових відходів в 

кількості 10 штук для 

благоустрою території 

Геніївської сільської 

ради 

41053900 9770 9770 9770 9770 9770 9770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20312000000
районний 

бюджет
468500 468500

20312000000
районний 

бюджет
23147 56000 13648 62360 42757 33300 236455

Усього 468500 468500 23147 56000 13648 62360 42757 33300 236455

20312504000

Код

Назва бюджету - 

одержувача/над

авача 

міжбюджетного 

трансферту

код Класифікації 

доходів бюджету

усього

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Субвенції загального фонду

трансферти з інших місцевих трансферти іншим  бюджетам

найменування трансферту

усього

Субвенції

Секретар ради                                                                        Куценко Г.А.

загального фонду на :
найменування 

Додаток  3

до  рішення  Слобожанськоїї селищної ради

ІІІ сесії VIIІ склик.від 22.12.2020р.  "Про сільський бюджет на 2020 рік

Міжбюджетні трансферти   Геніївської сільської ради   на 2020 рік


