
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

(грн)

Код Класифікації 

доходу бюджету/ Код 

бюджету

Усього

1 3

99000000000 Субвенції з Державного  бюджету 3 513 620

41035200 3 513 620

41050000 Субвенції з  місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 831 200

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 1 831 200

41051400 1 831 200

41050000 Субвенції з  місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 620 447

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 620 447

41054200

620 447

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 5 965 267

X X загальний фонд 5 344 820

X X спеціальний фонд 620 447

      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

Додаток 6

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

19558000000

(код бюджету)

Субвенція з місцевого бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

2

І. Трансферти до загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання  житі приміщення для сімей осіб, визначених у 

абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для осіб з інвалідністю 

внаслідокпоранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоровя, одержаних під час участі у Революції гідності, визначених пунктом10 

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , та які потребують поліпшення житлових 

умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету



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

X X загальний фонд

X X спеціальний фонд

Секретар ради Р.П.Напованець

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

І. Трансферти із загального фонду бюджету


