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41032300
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери 25 000 000

99000000000 Державний бюджет України 25 000 000
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 600 233 500 778 515 700 849 648 600 930 573 100 994 074 900
99000000000 Державний бюджет України 600 233 500 778 515 700 849 648 600 930 573 100 994 074 900
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 96 803 818
99000000000 Державний бюджет України 96 803 818

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 23 106 145 3 187 157

99000000000 Державний бюджет України 23 106 145 3 187 157

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, 
яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 2 706 445

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 2 706 445

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

I. Трансферти до загального фонду бюджету

Додаток 11                                                        
до прогнозу бюджету 
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41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у 
період здійснення  зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 
7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 9 954 477

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 9 954 477

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 13 819 920

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 13 819 920

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 5 228 678 10 365 566

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 5 228 678 10 365 566

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2 750 265

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 2 750 265

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 1 791 576 5 429 191

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 1 791 576 5 429 191

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 11 969 853

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 11 969 853

41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 11 437 743

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 11 437 743
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41051600
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 425 767

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 425 767

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 
що утворився на початок бюджетного періоду 3 690 882

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 3 690 882

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету 18 101 882

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 18 101 882
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 14 678 198 10 054 400 9 112 642 9 585 000 10 031 200
14311200000 Районний бюджет Вітовського району 19 463
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 14 510 945 10 054 400 9 112 642 9 585 000 10 031 200
14512000000 Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади 94 919
14519000000 Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади 52 871

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 17 359 653 15 438 400

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 17 359 653 14 343 900
14505000000 Бюджет Воскресенської селищної територіальної громади 388 800
14512000000 Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади 83 700
14519000000 Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади 275 100
14542000000 Бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади 149 500
14553000000 Бюджет Первомайської селищної територіальної громади 197 400

41055100

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, 
капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 8 375 684

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 8 375 684

41055200

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового 
фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету 12 798 333

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 12 798 333
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41055300

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 2 370 000

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 2 370 000

Х РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 853 911 937 851 681 296 858 761 242 940 158 100 1 004 106 100
Х загальний фонд 853 911 937 851 681 296 858 761 242 940 158 100 1 004 106 100
Х спеціальний фонд

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету


