
(грн)

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету/ Код 

бюджету

Усього

1 3

41020100 Базова дотація 3 930 200

99000000000 Державний бюджет 3 930 200

41040200 830 990

99000000000 Державний бюджет 830 990

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 657 100

99000000000 Державний бюджет 30 657 100

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
29 688

03100000000 Обласний бюджет Волинської області 29 688

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 35 447 978

X загальний фонд 35 447 978

X спеціальний фонд -

      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (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

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 447 599

03308200000 9770 Районний бюджет Луцького району 7 800

3719770 9770

Субвенція на виплати фізичним особам, які надають послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам загального захворювання, хворим які потребують 

сторонньої допомоги

7 800

03546000000 9770 Бюджет Підгайцівської сільської територіальної громади 301 300

Субвенція з бюджету сільської територіальної громади на оплату 

комунальних послуг комунальному підприємству "Луцька центральна 

районна лікарня Луцької районної ради" 

301 300

03555000000 9770 Бюджет Берестечківської міської територіальної громади 70 000

Субвенція з бюджету сільської територіальної громади на обслуговування та 

надання соціальних послуг населенню жителям громади в стаціонарному 

відділенні смт.Берестечко

03557000000 9770 Бюджет Горохівської міської територіальної громади 68 499

3719770 9770
Субвенція на підтримку відділу трудового архіву Горохівської міської 

територіальної громади 
26 405

3719770 9770

Субвенція з бюджету сільської територіальної громади на забезпечення 

діяльності "Інклюзивно-ресурсного центру Горохівської  міської 

територіальної громади " 

42 094

X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 447 599

X X загальний фонд 447 599

X X спеціальний фонд -

      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

2

І. Трансферти до загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

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

(код бюджету)

Додаток4

до рішення Городищенської сільської ради

"Про бюджет сільської територіальної  громади на 2021 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

03539000000



Голова Світлана СОКОЛЮК




