
Додаток 4

рішення Збаразької міської ради                     

від 28 лютого 2023 року №VIII/21/13

(грн)

Код Класифікації 

доходу бюджету/ Код 

бюджету

Усього

1 3

19100000000 1 170 900

41050000 1 170 900

41051000 885 100

41051200 324 800

41053900 -39 000

19100000000 39 000

41050000 39 000

41053900 39 000

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 1 209 900,00

X X загальний фонд 1 170 900

X X спеціальний фонд 39 000

      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)
Код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету/ Код 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача 

міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3 4

9900000000 Субвенції державному бюджету 770 000,00

9900000000 9800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів
620 000,00

9900000000 9820

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування 

коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів 

загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації 

проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності

150 000,00

X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: 770 000

X X загальний фонд 770 000

X X спеціальний фонд

Секретар ради Роман НАПОВАНЕЦЬ

І. Трансферти до загального фонду бюджету

      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенції з обласного бюджету Тернопільської області

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

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

коштів освітньої субвенції

ЗМІНИ  до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік
19558000000

(код бюджету)

Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

2

Інші субвенції з  місцевого бюджету 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Інші субвенції з  місцевого бюджету 

Субвенції з обласного бюджету Тернопільської області


