
(код бюджету)

спеціальног

о фонду на:

найменуван

ня

підтримка 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами у 

закладах 

дошкільної 

освіти 

(видатки 

споживання)

підтримка 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами у 

закладах 

дошкільної 

освіти 

(видатки 

розвитку) код 

Класифікаці

ї доходів 

бюджету

41053900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20312000000 Районний бюджет 15400 40000 15040 40000 9600 120040 17592100 3345400 20937500

20100000000 Обласний бюджет 79580 62500 31000 283213 456293

Усього 15400 40000 15040 40000 9600 120040 17592100 3345400 79580 62500 31000 283213 21393793

Секретар ради Галина КУЦЕНКО

Додаток 4

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

20312402000

до рішення LXХVІІ сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від  25 серпня 2020року № 1351 -VII"Про 

внесення змін до рішення LXV сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 19 грудня 2019року №1121-VII 

"Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020рік" та додатків до нього

Трансферти з інших місцевих бюджетів

усього

Надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

утримання 

дошкільно

ї освіти

утримання 

клубних 

закладів

загального фонду на:

код Класифікації доходів бюджету

41051200

субвенції

співфінансу

вання міні-

проектів-

переможців 

обласного 

конкурсу 

міні-

проектів 

розвитку 

територіаль

них 

громад"Разо

м в 

майбутнє"

співфінансу

вання міні-

проектів-

переможців 

обласного 

конкурсу 

міні-

проектів 

розвитку 

територіаль

них 

громад"Раз

ом в 

майбутнє"

41053900

найменування

на 

виконання 

Комплексн

ої 

програми 

розвитку 

освітянсько

ї галузі 

Зміївського 

району 

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету

9770

Нйменування 

бюджету-

одержувача/нада

вача 

міжбюджетного 

трансферту

Код

Трансферти іншим місцевим бюджетам

загального фонду на:

усього

на 

виконання 

Комплексно

ї районної 

програми 

"Здоров'я 

жителів 

Зміївщини" 

на виконання 

Програми 

компенсації 

перевізникам за 

пільговий 

проїзд окремих 

категорій 

громадян 

автомобільним 

транспортом у 

Зміївському 

районі на 

2020рік

на 

виконання 

Комплексн

ої 

районної 

програми 

"Здоров'я 

жителів 

Зміївщини

" 

на 

виконан

ня 

Комплек

сної 

програм

и 

розвитку 

освітянс

ької 

галузі 

Зміївськ

ого 

району 

спеціального фонду на:

субвенції

найменування трансферту


