
Код бюджету 

Субвенції з сільського бюджету 

Субвенції загального фонду  на:

Затверджено з урахуванням змін

  "Інші субвенції" 

18315200000 9067

ВСЬОГО 9067

Секретар сільської ради                                          В.В.Непийвода                

Зміни до додатку 4 до рішення Миколаївської сільської ради  "Про сільський бюджет на 2017 рік" "Показники міжбюджетних трансфертів сільського  
бюджету місцевим бюджетам у 2017 році " 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно- територіальної 

одиниці

 Районний бюджет Сумського 
району Сумської області 



Міжбюджетні трансферти з сільського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

(грн.)
Затверджено бюджетом Внесено змін Затверджено бюджетом з урахуванням змін

Субвенції з сільського бюджету Субвенції з сільського бюджету Субвенції з сільського бюджету

Субвенція загального фонду на: Субвенція загального фонду на: Субвенція загального фонду на:

18315200000  Районний бюджет     556,552.46                2,682,400.00           40,532.02                              -               556,552.46               2,722,932.02                                  -                                      -           

Обласний бюджет     141,460.00                              -               141,460.00                                  -                                      -           

Державний бюджет     3,995,700.00                580,000.00            3,995,700.00                            -                     580,000.00                                    -           

         16,760.00                        16,760.00         

    248,000.00                               -                     248,000.00         

ВСЬОГО         3,995,700.00                698,012.46                     2,682,400.00                    580,000.00                      16,760.00                               -                            -                                 -                40,532.02                                 -                                    -                                    -                  3,995,700.00                698,012.46                    2,722,932.02                       580,000.00                            16,760.00                       248,000.00         

Секретар  сільської ради                                          В.В.Непийвода                

Додаток № 4
до рішення тридцятої позачергової  сесії  
Миколаївської сільської ради сьомого  скликання 
від 11.12.2018 "Про внесення змін до рішення 
Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 "Про 
сільський бюджет на 2018рік"

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно- 
територіальної 

одиниці реверсна дотація (код 
ТПКВКМБ 9110)

інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(код ТПКВКМБ 9770)

субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок 
коштів медичної субвенції 

(код ТПКВКМБ 9410)

субвенція з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на виконання 
програм соціально-

економічного розвитку 
регіонів (код ТПКВКМБ 

9800)

субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об'єктів спільного 
користування чи 

ліквідацію негативних 
наслідків діяльності 

об'ктів спільного 
користування (код 
ТПКВКМБ 9710)

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного розвитку 
окремих територій за 

рахунок залишку 
коштів відповідної 

субвенції з державного 
бюджету, що утворився 

на кінець 2017 року 
(код ТПКВКМБ 9570)

реверсна дотація 
(код ТПКВКМБ 

9110)

інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(код ТПКВКМБ 9770)

субвенція з 
місцевого бюджету 

на здійснення 
переданих видатків 

у сфері охорони 
здоров'я за рахунок 

коштів медичної 
субвенції (код 

ТПКВКМБ 9410)

субвенція з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на виконання 
програм соціально-

економічного розвитку 
регіонів (код ТПКВКМБ 

9800)

субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об'єктів спільного 
користування чи 

ліквідацію негативних 
наслідків діяльності 

об'ктів спільного 
користування (код 
ТПКВКМБ 9710)

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій за 

рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з 

державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 

року (код ТПКВКМБ 
9570)

реверсна дотація (код 
ТПКВКМБ 9110)

інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(код ТПКВКМБ 9770)

субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за 

рахунок коштів медичної 
субвенції (код ТПКВКМБ 

9410)

субвенція з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на виконання 
програм соціально-

економічного розвитку 
регіонів (код ТПКВКМБ 

9800)

субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію 

негативних наслідків 
діяльності об'ктів спільного 

користування (код ТПКВКМБ 
9710)

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій за 

рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з 

державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 

року (код ТПКВКМБ 9570)

Міський бюджет       
   м. Суми

Місцевий бюджет 
Миколаївської 
селищної ради 
Білопільського 

району


	трансферти
	трансф

