
Додаток 5
до рішення 5 сесії  

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

VIIІ скликання від 

26.03.2021  № 6/1

(грн)

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

Базова дотація 52342800

Державний бюджет України

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
246445600

Державний бюджет України

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету

5453446

Обласний бюджет Запорізької області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції

3774641

Обласний бюджет Запорізької області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами   за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2482334

Обласний бюджет Запорізької області

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки  

особам з особливими освітніми потребами, що 

утворилася на початок бюджетного періоду  

122923

Обласний бюджет Запорізької області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3948808

Обласний бюджет Запорізької області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів
31836338

Обласний бюджет Запорізької області

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 346406890

загальний фонд 314570552

спеціальний фонд 31836338

X

X

X

41033900

41053600

08100000000

08100000000

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

08568000000_

(код бюджету)

1

41020100

I. Трансферти до загального фонду бюджету

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету /                

Код бюджету

41051200

08100000000

41055000

08100000000

41040200

08100000000

41051000

08100000000

410517000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету



продовження додатка

(грн)

Код Програмно

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету / Код 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3 4

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 50000

Державний бюджет України - військова частина А3767 

Повітряних Сил Збройних Сил України 50000

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 1610621

Державний бюджет України - Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
1610621

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1660621

X X загальний фонд 50000

X X спеціальний фонд 1610621

Начальник фінансового управління

 Мелітопольської міської ради Яна ЧАБАН

Іван ФЕДОРОВМелітопольський міський голова

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

I. Трансферти із загального фонду бюджету

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
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