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здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та охорони 

здоров'я за рахунок 

відповідної додаткової 

дотації з державного 

бюджету (енергоносії по 

райлікарні)

Доманівському 

інклюзивно-

ресурсному центру

Підтримка 

КП"Доманівськ

ий районний 

центр ПМСД"

здійснення 

переданих 

видатків у 

сфері охорони 

здоров'я за 

рахунок 

коштів 

медичної 

субвенції 

(райлікарні)

Дотація з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

переданих з 

державного бюджету 

видатків на 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров'я відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

субвенції субвенції

 до рішення сесії Мостівської сільської ради №1 від 

13.12.2019 року "Про бюджет Мостівської сільської ради 

на 2020 рік"

дотація на:
загального фонду на:

Розподіл міжбюджетних трансфертівпо бюджету Мостівської сільської ради на 2020 рік       (грн)



спеціального 

фонду на:

утриання установ 

освіти

Програма 

забезпечення 

архівних 

фондів на 2014-

2024 роки

виконання 

Комплексної 

програми 

соціального 

захисту населення 

Доманівського 

району на 2015-

2020 рр. 

Комплекснапрог

рама захисту 

прав дітей 

Доманівського 

району 

"Дитинство"

виконання 

районної 

програми 

"Економічний і 

соціальний 

розвиток 

Доманівського 

району на 2015-

2017, 

продовжено до 

2021 року"  
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Підтримка КП 

"Доманівська ЦРЛ"

Трансферти іншим бюджетам

субвенції 

усього
Підтримка Центру 

соціальних служб 

для молоді, дітей 

та спорту

загального фонду на:

утримання закладів 

соціального 

забезпечення

На виконання районних програм




