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Мiлсбюджетнi трансферти на 2022 piK
,1

0534000000

(код бюдхеry)

1.

Показники мiэкбюджетних трансфертiв з iнших бюдясетiв
(.pn,)

Кол КласифiкачiТ лохолу
бюдкеry /
Код бюдrкету

Найменування трансферry /
Нвйменувення бюджеry - надавача мiжбюдrtgтного трrнсферту

Усього

a

з

I

I. Трансферти до заг:цьного фонлу
4l033900
99000000000

4l040200

t0l00000000

4l05l000

Освimя субвенцiя

бюлжsту
l38 зl5 600,0(

з державного бюФкету мiсцевнм бюдкетдм

l38 зl5 600,0(

,Щержшний бюджm Украiни
Щотачiя з мiсцевого бюшtету ня здiйснення переданиI з держsвного бюдrсету видrткiв з 1примяння
rаклддiв освiп та охоронп здоров'я за рrхунок вiлповiдпоi додджовоi дотацiI з державного бюдrсету

2

бlб 400,0(

)бласний бюджm Кпiвськоi областi

2

бlб 400,0(

Субвенцiя з мiсцевого бюджету нд здiйснешня переданих

вrцакiв

у сферi освiти за рахунок коштiв

3 б8.0

зl8,0(

3 б80

зl8,0(

rcBiTHboi субвенцii
l

0l 00000000

4l05l200
l 0 l

00000000

4l053700
1

l

0l 00000000

Субвенчiя з мiсцевого бюджету Hs наддння державноIпiдтримки особам з особлнвими ocBiTHiMH
потребами зд рахунок вiдповИноi субвенцiI з державного бюшltеry

809 299,0(

эбласннй бюджет Киiвськоi областi

809 299,0(

Субвенцiя з мiсцевого бюд2кету на спiвфiнансування iнвеспrцiйних проекiв

30 l55 936,0(

Jбласний бюджm Киiвськоi облалi

30.155 936,0(

l

41053900

[ншi субвенчii з мiсцевого бюлжеry

0526000000

Бюджm Бйогоролськоi сйьськоi територiа,rьноi громади

500 000,0(

Бюлжт Борщшiвськоi сйьсько[ reриторiмьноi громали

з30 000,0(

l0529000000
l

эбласний бюдr<ет Киiвськоi облапi

05з7000000

Бюджет Гатненськоi сйьськоi територiмьноi громали

10542000000

Бюлжm .Щмrгрiвськоi сйьськоi територiшьноi громади

l0568000000

Sюджсr Чабанiвськоi селнцноi TepкopiMbHoi громали

з4 500,0(
375 900,0(
80 000,0(

II. Трансферти до спецiilльного фонду

х

УСЬОГО

х

]агальний фонд

х

спецiальяиЙ фонд

бюлжегу

за роздiлами I, Il, у тому числi:

2.

320 400.0(

l76 897 95],0(
l76 897 953,0(
0,0(

Показники мiжбюджетних трансфертiв iншим бюдlкетам
(грн )

Кол ПрограмноТ

код типовоi

кредиryвання мlсцевого

проrрамноi
класифiкачii

бюлжету /

Кол бюлжету

видаткiв тд
кредитування
мiсцевого бюджец

Найменування трансферry /
Наймеlryвання бюджету - отримувача мiяtбюлжmого трансферry

Усього

]

4

l

I. Трансферти iз загального
3719l

l0

9l

l0

99000000000

37l9170
|

9770

фоrцу бюджсгу

Реверсна лотачiя

89 642 300,0(

Щержавний бюлжет Украiни

89 642 300,0(

[ншi субвепцii з мiсцевого бюджету

0529000000

Бюшt<ег Боршагiвська

500 000.0(

сйьськоТ TepпopiMbHoi громади

500 000,0(

II. Трансферти iз спецiального фонду бюджсгу
02l9800

9800

4 l l0 000;0(

Щержшшй бюджа Украiни

99000000000

37|9120

9720

l0l 00000000

х
х
х

обласний бюджтКriiйькоi облаотi

усього

за роздiлами I,

загальний фонд

спецiальниЙ фонд

мiський голова

4 l l0 000,0(

Субвенцiя з мiсцевого бюлдqу_на виконання iнвес9гФfi'Ьих проепiв

_Il.,

у тоiиу числi:

j]:.

-

/

,' '.'/ ,,-

/,/,

'/

4 937 7б0,0(
4 937 760,0(

99 l90 060,0t
90 l42 300,0(

,z"'

9 04? 760,0(

Iлля.ЩIКОВ

