
Доддток N!5

до рlшення Xvlll фcii Вишневоi Micbкoi ради vlll сmикання

вiд 1 1 08 2022 р N9 1_01/xvlll8_2

Мiжбюджеrr' 
ll::;Y.epTI| 

на 2022 piK

(код бюджеry)

1. Покаэники мiжбюджетних трансфертiв з iнших бюдrкетiв

(грн )

Код Класифiкацii дохолу
бюлжеry /

Кол бюджеry

Найменування трансферry /

Найменування бюджеry - надавача мiжбюджетного трансферry Усього

l 2 3

I. Трансферти до загаJIьного фонду бюджету

4103]900 субвенцiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам 1J8 ]15 600,0(

99000000000 {ий бюджет УкраТни lз8 зl5 600,0(

11040200 з мiсцевого бюддеry lra здiйснення переданих ] державного бюджеry видаткiв з утримання 2 616 400,0(

l0l00000000 lй бюджет Киiвськоi областi 2 бlб 400,0(

4 l051000 3 680 зl8,0(
ri субвенцiТ

l0l00000000 lй бюджет киiвськоi областi 3 680 зl8,0(

4105 1200 Субвеl liя з мiсцевого бюджеrу на надання державноi пiдтршмки особам з особливимш освiтнiми
ми за рахунок вiдповi,lцно[ субвенцii з державного бюджеry

809 299,0(

l0 l00000000 lй бюджет Киiвськоi областi 809 299,0(

4l053700 1iя з мiсцевого бюджеrу на спiвфiнансування iнвестицiйtншх проепiв 30 l55 936,0(

l0l00000000 lй бюджет Киiвськоi областi з0 l55 936,0(

4l 05J900 [ншi с, iвенцii з мiсцевого бюltжеry 2 270 400,0(

0526000000 БЙогоролськоi сйьськоi територiшьноi громади 500 000.0(

0529000000 Борчtагiвська сiльськоi теllиторiаьноi громади l 280 000,0(

05з7000000 Гаткенськоi сйьоькоi територiшьвоi громади з4 500,0(

l 0542000000 .Щмитрiвськоi сiльськоi територiа,rьноi громади 375 900,0(

l0568000000 Чабавiвськоi селпщкоi територiаьноi громади 80 000,0(

II. Трансферти до спецiального фонду бюджету

х Усь( )ГО за роздiлами I, II, у тому числi: 177 847 953,0t

х загал ниЙ фонд l77 847 953,0l

х спецl льниЙ фоtц 0,0

2. Показники мiжбюдrкетних трансфертiв iншим бюджетам

)

Код Програмноi
класшфiкацii видаткiв та

кредиryвання мlсцевого
бюджету /

Код бюлжеry

Kol
пр

кла
виl

кре,!

типOвоl
-рамноТ

ифiкацiТ

lTK|B та
lryвання

Найменування трансферry /

Наймеlrування бю/и*еry - отримувача мiжбюджетного трансферry Усього

l 2 з 4

I. 'Грансферти iз загального фоrцу бюджету
37l9l l0 l10 Реверсна дотацiя 89 642 300,0(

99000000000 .Щержавн и й бкlджm YxpaiH и 89 642 з00,0(

37 l9770 |770 Iншi субвенцii з мiсцевого бюджеry 500 000,0(

l 0529000000 Бюджет Борцагiвська сйьськоi теркторiальноi громади 500 000,0(

ll. Трансферти iз спецiального фо}цу бюджету
02 l9800 800 Субвенчiя з мiсцевого бюджеry державному бюлжеry на виконання програм

соцiшьно-екоllомiчного роrвитку регiонtв
4 t l0 000,0(

99000000000 Щержавний бюдже1 }црдi6" 4ll0000,0(
31l9720 |120 субвенцiя з мiсцевого бlол:кеry на виконання iнвестицiйних проеmiв 4 937 760,0(

l 0l 00000000 Сбласний бюджет Киiвсько'i областi ,- ) 4 937 7б0,0(

х усь( ГО за роздiламL I, II, у тому числi: 99 I90 060,0(

х загаJ]I ций,фонл''^ /, /,/ 90 l42 300,0(

х спецli ниЙ (hoH.,l /// ,/-,э 9 047 760,0(

мiський голова

t/s

'D Iлля flIKOB


