
Додаток 5
до рішення міської ради
від    ______________
№   _______________ 

(грн)
Код Класифікації доходу 
бюджету /Код бюджету

Усього

1 3

41033900 778 515 700
99000000000 778 515 700

41051000 7 742 255

14100000000 7 742 255
41051200 5 429 191

14100000000 5 429 191
41051700 3 690 882

14100000000 3 690 882
41055000 10 292 300

14100000000 9 562 600
14505000000 259 200
14512000000 55 800
14519000000 183 400
14542000000 99 700
14553000000 131 600

41053900 6 120 000

14100000000 6 120 000
41053900 435 000

14100000000 435 000
41053900 855 500

14100000000 855 500
41053900 590 000

14100000000 590 000
41053900 504 000

14100000000 504 000
41053900 818 200

14100000000 818 200
41053900 343 400

14100000000 343 400
41053900 230 300

14100000000 230 300

X 815 566 728
X 815 566 728
X

Інші субвенції з місцевого бюджету (на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  
(грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:
загальний фонд

спеціальний фонд

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

Обласний бюджет Миколаївської області
Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих 
учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших 
країн)

Обласний бюджет Миколаївської області
Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих 
учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності)

Обласний бюджет Миколаївської області
Інші субвенції з місцевого бюджету (для  надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які  
загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при 
виконанні службових обов’язків  на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час 
участі в АТО/ООС  на сході України)

Обласний бюджет Миколаївської області
Інші субвенції з місцевого бюджету (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Обласний бюджет Миколаївської області
Інші субвенції з місцевого бюджету (на  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб 
з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

Обласний бюджет Миколаївської області
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

Обласний бюджет Миколаївської області
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області
Бюджет Воскресенської селищної територіальної громади
Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади
Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади
Бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади
Бюджет Первомайської селищної територіальної громади
Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових 
дій у роки Другої світової війни)

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

 Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
14549000000

(код бюджету)

1.  Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

2

І. Трансферти до загального фонду бюджету
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
Державний бюджет України
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції
Обласний бюджет Миколаївської області



                                                                                                                                                     (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

3719110 9110 Реверсна дотація 108 245 100
99000000000 Державний бюджет України 108 245 100

0219770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету (на виконання Комплексної програми 
соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року на забезпечення 
житлом громадян) 5 000 000

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 5 000 000

0219800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів (покращення матеріально-технічного 
забезпечення  підрозділів УСБУ в Миколаївській області  майном та оргтехнікою) 

1 950 000
14100000000 Державний бюджет України 1 950 000

0219800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення 
управління патрульної поліції в Миколаївській області майном та оргтехнікою)

900 000
14100000000 Державний бюджет України 900 000

0219800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення 
Миколаївського полку Національної гвардії України (військова частина 3039) 
спеціальними автомобілями, обладнанням та майном )

900 000
14100000000 Державний бюджет України 900 000

0219800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів (покращення матеріально-технічного 
забезпечення підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській 
області в місті Миколаєві майном та оргтехнікою)

1 600 000
14100000000 Державний бюджет України 1 600 000

X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 118 595 100

X X загальний фонд 118 595 100

X X спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету


