
Продовження додатка 4

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

05501000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду

41031400

99000000000 Державний бюджет України

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

99000000000 Державний бюджет України

41040400  Інші дотації з місцевого бюджету

05100000000  Обласний бюджет Донецької області

на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

41051000

05100000000 Обласний бюджет Донецької області

на інклюзивно-ресурсні центри

41051200

05100000000 Обласний бюджет Донецької області

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

05100000000 Обласний бюджет Донецької області

05510000000 Бюджет Олександрівської селищної територіальної громади

41055000

05100000000 Обласний бюджет Донецької області

Додаток №4
до рішення  міської 
ради
"Про  бюджет 
Лиманської  міської 
територіальної 
громади на 2021 рік"

Код Класифікації доходів бюджету/ Код 
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету- надавача міжбюджетного 
трансферту

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 
проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України 3 900 805

3 900 805

117 272 800

117 272 800

7 190 000

7 190 000

7 190 000

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

784 700

784 700

784 700

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

417 300

417 300

2 883 910

2 837 855

на компесацію видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп , а також дітям  з інвалідністю по зору

77 435

на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове 
медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; 
встановлення телефонів особам з інвалідністю І і II груп

81 346

на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів 
вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які перебувають на повному державному забезпеченні

346 645

на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа 
учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції

69 000

на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

123 000

на соціально-економічний розвиток в частині нестандартного приєднання до 
електричних мереж системи розподілу "під ключ" будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 
за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул.Театральна, 5

2 140 429

46 055

для надання послуг стаціонарного догляду у відділенні для постійного проживання 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
м.Лиман мешканцям Олександрівської селищної територіальної громади

46 055

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

1 276 600

1 276 600



Продовження додатка 4

ІІ. Трансферти до спеціального фонду

41031400

99000000000 Державний бюджет України

Х УСЬОГО , у тому числі:

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам

(грн)

Усього

1 2 3 4

І.Трансферти із загального фонду бюджету

3719800 9800

99000000000 Державний бюджет України

Головному управлінню Національної поліції в Донецькій області 

ІІ.Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету

05100000000 Обласний бюджет Донецької області

на співфінансування для придбання 1 шкільного автобусу

Х Х УСЬОГО , у тому числі:

Х Х загальний фонд

Х Х спеціальний фонд

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік розроблено фінансовим управлінням міської ради.

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
десмопресином

1 276 600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 
проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України 19 504 022

19 504 022

153 230 137

133 726 115

19 504 022

Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Клд Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету- отримувача міжбюджетного 
трансферту

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів

550 000

550 000

21 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС 
України у Донецькій області 300 000

100 000

Головному управлінню Служби безпеки України в Донецькій та Луганській 
областях 150 000

925 000

925 000

925 000

1 475 000

550 000

925 000


