
(грн.)

Код Класифікації 
доходу бюджету/         

Код бюджету Усього
1 3

75,316,590.10
41020100 16,953,400.00

41033900 48,635,300.00

41034500 2,000,000.00

41034600 245,000.00

41035500 2,698,000.00

41040200
1,266,800.00

41051000 695,400.00

41051200 355,420.00

41051400 814,959.10

41053900 644,311.00
25,500.00
31,811.00
35,000.00
100,000.00
302,000.00
150,000.00

41055000 1,008,000.00

0.00

Найменування  трансферту/Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту

2
І. Трансферти  до загального фонду бюджету

Базова дотація 

Державний бюджет

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції

Обласний бюджет  Чернігівської області

Інша субвенція з місцевого бюджету 
Обласний бюджет  Чернігівської області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету
Обласний бюджет  Чернігівської області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету
Обласний бюджет  Чернігівської області

Седнівська селищна територіальна громада

Додаток 5

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

Тупичівська територіальна громада

ІІ. Трансферти  до спеціального фонду бюджету

до рішення  восьмої  сесії  Городнянської міської ради восьмого скликання від 14.09.2021 
року  "Про внесення змін до рішення сесії міської ради  "Про  місцевий бюджет 
Городнянської міської  територіальної громади на 2021 рік"(код бюжету 25536000000) 

Державний бюджет

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Тупичівська територіальна громада
Тупичівська територіальна громада

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Державний бюджет

Тупичівська територіальна громада

Обласний бюджет  Чернігівської області

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України
Державний бюджет

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості
Державний бюджет

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету
Обласний бюджет  Чернігівської області



Х 75,316,590.10

Х 75,316,590.10
Х 0.00

(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 4.00

І. Трансферти  до загального фонду бюджету 3,030,628.00
3719150 9150 Інші дотації з місцевого бюджету 1,704,000.00

Чернігівському районному бюджету
3719770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету 966,628.00

Чернігівському районному бюджету 27,420.00
Обласний бюджет  Чернігівської області 42,105.00
Обласний бюджет  Чернігівської області 88,503.00
Обласний бюджет  Чернігівської області 808,600.00

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 360,000.00

Державний бюджет 100,000.00
Державний бюджет 260,000.00

ІІ. Трансферти  із спеціального фонду бюджету 63,000.00

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 63,000.00

Державний бюджет

Х Х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі: 3,093,628.00
Х Х загальний фонд 3,030,628.00
Х Х спеціальний фонд 63,000.00

                                                                        Світлана БІЛЬСЬКАСекретар міської ради

2. Показнтки міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі:

спеціальний фонд
загальний фонд


