
Додаток 5
до рішення міської ради
         травня  2020 року №

14502000000

(код бюджету)
грн.

надання медичних 
послуг населенню 
закладами охорони 
здоров"я за рахунок 

залишку коштів 
медичної субвенції, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду

територіальний 
центр соціального 

обслуговування

районний центр 
соціальних служб 

сім"ї, дітей та 
молоді

41040200 41051000 41051200 41053900 0119410 0119420 0119770 0119770 0119770

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

14100000000 Обласний бюджет 
Миколаївської області

4119800,0 1236371,0 108993,0 5465164,0

14302200000 Районний бюджет 
Баштанського району

116916,0 116916,0 4001200,0 304182,48 5902608,0 5161758,0 205850,0

Державний бюджет
УСЬОГО 4119800,0 1236371,0 108993,0 116916,0 5582080,0 4001200,0 304182,48 5902608,0 5161758,0 205850,0

Перший заступник міського голови Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ

субвенції
Трансферти  іншим бюджетамТрансферти з інших місцевих бюджетів

загального фонду на:

 здійснення переданих 
видатків у сфері 

охорони здоров"я за 
рахунок коштів 

медичної субвенції

Всього

дотація на:
Код бюджету Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного трансферту

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоровя за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 

державного бюджету 

 здійснення переданих 
видатків у сфері 

освіти за рахунок 
коштів освітньої 

субвенції

надання державної 
підтримки особам з 

особливими освітніми 
потребами за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету

надання  послуг  соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний 
центр соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді, інші заходи)

Усього
найменування трансферту

субвенції

код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

загального фонду на:

в тому числі на:

 утримання 
Баштанського міського 
інклюзивно-ресурсного 

центру

найменування трансферту



14502000000

(код бюджету)

1 2

14100000000 Обласний бюджет 
Миколаївської області

14302200000 Районний бюджет 
Баштанського району
Державний бюджет
УСЬОГО

Перший заступник міського голови

Код бюджету Найменування бюджету - 
одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

Продовження додатка  5
до рішення міської ради

компенсацію 
фізичним особам, 

які надають 
соціальні послуги 

відповідно до 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

від 29.04.2004 №558

надання пільг по 
послугах зв"язку 

пільговій 
категорії 

населення

безоплатний 
проїзд 

автомобільним 
транспортом 

пільгової категорії 
населення

безоплатний 
проїзд 

залізничним 
транспортом 

пільгової 
категорії 

населення

районну 
централізовану 

бібліотечну 
систему

 інші заклади 
культури 

(централізовану 
бухгалтерію)

0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119800 0119770

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,0

380000,0 80000,0 20000,0 55000,0 271800,0 1857251,0 1735017,0 122234,0 4734500,0 954864,0 18026405,48

40000,0 40000,0

380000,0 80000,0 20000,0 55000,0 271800,0 1857251,0 1735017,0 122234,0 4734500,0 40000,0 954864,0 18066405,48

Трансферти  іншим бюджетам

надання 
медичних послуг 

населенню 
об"єднаної 

територіальної 
громади 

комунальним 
некомерційним 
підприємтсвом 

"Багатопрофільн
а лікарня 

Баштанського 
району"

загального фонду на:

Всього

надання 
медичних послуг 

населенню 
об"єднаної 

територіальної 
громади 

комунальним 
некомерційним 
підприємтсвом 

"Центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

Баштанського 
району"

надання  послуг 
з збереження 

архівних фондів 
об’єднаним 
трудовим 

архівом міської, 
сільських рад 
Баштанського 

району

надання  культурно-освітніх послуг районною 
централізованою бібліотечною системою, іншими 

закладами культури

в тому числі на:

надання  послуг  соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний 
центр соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді, інші заходи)

субвенції Усього

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

виконання 
програм 

соціально-
економічного 

розвитку 
регіонів 

(виконавець 
програми: 

Баштанський ВП 
ГУ НП у 

Миколаївській 
області)в тому числі на:

найменування трансферту


