до рiшення xvl cecii вишнево,
вiд 12 О5 2О22 р N9 1_Оl/ХVls-

*:i:i;fi

чlll сOикання

J9,

Мiжбюджетнi трансферти на 2022 piK
1

0534000000

(код

бюцrry)

l. Показники мiжбюджетних трансфертiв

з

iнших бюджетiв
(грн

Кол Класифiкачiii лохол5i

Найменування

бюлжету /

Наймеllування

код бюдкеry

траllсферту

/

бюджеry - надавачд мiжбюджетного

траксфергу

Усього

2

I

]

I. Трансферти до загального фоrrду бюджgту
4

03J900

l

99000000000
1

()40200

l

освiтrtя субвешцiя ] державного бюджету мiсцевим бюджетам

l38 зl5 600.0(

!ержавний бюлжет Украiни

lз8 зl5 600.0(

!ОТаЦiЯ

бЮЛ;Кеrу на здiйсlrення переданих ] державного бюлясеry виддткiв ]
утримання
освiти та охо рони ]доров'я ]а ра хунок вiдrlовйноi лодатковоI дотацii l державного бюлясеry

З МiСЦеВОГО

замадiв

I

0

00000000

l

1I05l000

2

обласний бюджет Киiвськоt областi

2 6] 6 400,0(

Субвенuiя ] мiсцевого бюлжету на злiйсllення переданиr видsткiв у сферi освiти ra
рахунок коштiв

3 680 зl8,0(

эбласний бюджет Киiвськоi областi

зб80]l8,0(

ocBiTHboi субвенuii
l

00000000

0 l

l

0

l

4
l 0 l

4
I

0

00000000
053700

]убвенцiя ] мiсцевого бюлжеry на спiвфiнансування

l

00000000

обласний бюджт КиiвськоI областi

053900

lншi субвешцii з мiсцевого бюлжету

00000000

обласний бюджт Киiвськоi областi

l
l

l200

субвенчiя ; мiсцевоl о бюжеry на надання державноi пiдтримкн особач l особливими ocBiTHiMH
потребами за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державного бюлжету
эбласний бюджет киiвськоi областi

,l l 05

809 299,0(
809 299,0(

iнвестицiйних проепiв

l

0526000000

Бюлжет БЬогородськоi cbbcbKoi територiшьноi громади

l

05з7000000

Бюджm Гатненськоi cbbcbKoi територiшьноi громади

l

0542000000

Бюджm Дмитiвськоi cbbcbko'i територiмьноi громалн

l

05б8000000

Sюджm Чабанiвськоi селищноi територiальноi громади

---=-_l

бlб 400,0(

30 l55 936,0(

]0 l55

936,0(

2

lJ9

200,0(

l

l48 800,0(
500 000,0(

з4 500,0(
375 900,0(
80 000.0(

l77 7lб 753,0t

х

загаJlьlJий фо}ц

х

спецiа,,lьниЙ фо}ш

l77 7Iб

753,0(

00(

2. Показники мiжбюд)+(етних трансфертiв iнluим бюджетам
(грн )

Кол Програмноi
класифiкяцiТ вrrдаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюшеry

/

Код тнповоТ
програ мноТ
вкдаткlв

та

Кол бюлжеry

кредиryвання
иiсцевого бюлжет1

l

2

]7l9 l l0

9l

]

l0

Реверсна дотацiя
.Щержавн

31 l91,70

89 612 J00,0(

ий бюлжет YKpaiH и

lншi субвенчii

9710

0529000000

з мiсцевого

89 642 з00,0с

бюиеп

500 000,0(

Бюлжm Боршагtвська сtльськоi ltриторiшьноi громали

500 000,0(

ll. 'tрансфсрти iз спецiапьного фонду бюлжету
02 l

9800

субвенцiя з мiсцсвого бюджеry лержавному бюл:кеry на виконання пролрам
соцiuьньекоlrомiчного розвитьа рсгiонiв

9Е00

9s000000000

Щержавний бюджст Украiни
9720

37,19,120
l 0 ]

Субвеrlчiя з мiсцсвого бюлжеry на вцконання

00000000

х

4 937 760.0(
4 937 760.0(

за роздiлами l, [l, у тому числi:

х

агfulьний фонд

х

спецiальниЙ фонд

2 1 l0 000,0(

2 l l0 000,0(

iнвестнчiйншроепiв

)бласний бюджи Киiвськоi областi

УСЬОГО

Усього

I. Трансферти iз загального фонду бюджету

99000000000

l

Найменування трансферry /
Найменування бюлжеry - отримувача мiжбюлжетного трансферry

шасифiкачiТ

97 l90 060,0(
90 l42 J00,0(
7 0,17 760.0(

мiський голова

Iлля

/'

{IKOB

)

