
Додаток 5

усього

 

спеціальног

о фонду на:

1 2 3 4 5 7 9 10 11

Держаний бюджет

14100000000 Обласний бюджет 1442000 22673 216453 110054 1791180

14309200000
Районному бюджету 

Доманівського району
367454 2424400

14506000000
бюджету Доманівської 

селищної ради

Х УСЬОГО 1442000 22673 216453 110054 1791180 367454 2424400

Сільський голова                                      Бабанська Н.В.

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)

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:

субвенції 

Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

субвенції 

 до рішення сесії Мостівської сільської ради №10 від 20.06.2019 

року "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради 

на 2019 рік"

дотація на:
загального фонду на: загального фонду на:

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету(субвенц

ія з обласного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

реалізацію 

мікропроектів 

місцевого 

розвитку)

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

забезпечення 

якісної, сучасної 

та доступної 

загальної освіти 

"Нова українська 

школа" за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертівпо бюджету Мостівської сільської ради на 2019 рік       (грн)



спеціального 

фонду на:

Програма 

забезпечення 

архівних фондів на 

2014-2024 роки

виконання 

Комплексної 

програми 

соціального 

захисту населення 

Доманівського 

району на 2015-

2020 рр. 

виконання 

Районної програми 

територіальної 

оборони та 

мобілізаційної 

підготовки у 

Доманівському 

районі на 2019 рік

виконання 

Районної цільової 

соціальної 

програми захисту 

населення і 

територій 

Доманівського 

району від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру на 2015-

2019 роки

утримання 

закладів 

освіти

утримання 

закладів 

соціальног

о 

забезпечен

ня

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

9184,00 9184,00

87750 5000 23000 100130 27000 15000 23874 724530 3798138,00

17404 17404,00

87750 5000 9184,00 17404 23000 115130 27000 15000 23874 724530 3824726,00

Сільський голова                                      Бабанська Н.В.

Придбання 

препаратів інсуліну 

хворим на цукровий 

діабет(для 

райлікарні)

Оплата 

енергоносіїв по 

первинній 

медичній 

допомогі

утримання 

Доманівської 

музичної школи

Трансферти іншим бюджетам

субвенції 

усього

загального фонду на:

Субвенція 

обласному бюджету 

на придбання 

музичних 

інструментів,комп'ю

терного обладнання 

,відповідного 

мультимедійногокон

тенту по НУШ

На виконання районних програм




