
 Додаток 5 

до рішення ___сесії 

від ________________№___________

2310700000

(код бюджету)

здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету

проектні, будівельно-

ремонтні роботи, 

придбання житла та 

приміщень для розвитку 

сімейних  та інших форм 

виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

за рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

здійснення переданих видатків 

у сфері охорони здоров'я за 

рахунок коштів медичної 

субвенції (цільові кошти  на 

лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет)

здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 

(видатки на оплату праці 

педпрацівникам інклюзивно-

ресурсних центрів)

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

`Нова українська школа` за 

рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету   

за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами, що утворився на 

початок бюджетного періоду  

на реалізацію програми 

"Спроможна школа для 

кращих результатів за 

рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету

41040200 41050900 41051500 41051000 41051400 41051200 41051700 41054900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області* 7 329 900 486 351 737 946 3 075 849 4 640 452 1 684 170 72 581 3 845 520

08310200000 Бюджет Мелітопольського району**

08539000000

Бюджет ОТГ Мирненьської селищної 

ради***

08532000000

Бюджет ОТГ Кирилівської селищної ради 

****

08512000000 Бюджет ОТГ Гірсівської сільської ради****

08534000000

Бюджет ОТГ Новобогданівської сільської 

ради*****

08315200000 Бюджет Приазовського району******

Державний бюджет України

Усього 7 329 900 486 351 737 946 3 075 849 4 640 452 1 684 170 72 581 3 845 520

*

**

***

****

****

*****

******

Код бюджету

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

загального фонду на:загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти з інших місцевих бюджетів

на 2020 рік

дотація на:
субвенції

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Рішення Новобогданівської сільської ради від 24.03.2020 №1 "Про бюджет Новобогданівської сільської обєднаної 

територіальної громади на 2020 рік"

Мелітопольської міської ради Запорізької області____скликання

Рішення Мирненської селищної ради від 18.12.2019 № 4 "Про місцевий бюджет отг Мирненської селищної ради на 2020 

Рішення Гірсівської сільської ради від 17.12.2019 № 1 "Про місцевий бюджет об"єднаної територіальної громади 

Гірсівської сільської ради"

Рішення Кирилівської сільської ради від 20.12.2019 "Про бюджет об"єднаної територіальної громади Кирилівської 

селищної ради на 2020 рік" зі змінами від 06.02.2020 № 7



2310700000

(код бюджету)

1 2

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області*

08310200000 Бюджет Мелітопольського району**

08539000000

Бюджет ОТГ Мирненьської селищної 

ради***

08532000000

Бюджет ОТГ Кирилівської селищної ради 

****

08512000000 Бюджет ОТГ Гірсівської сільської ради****

08534000000

Бюджет ОТГ Новобогданівської сільської 

ради*****

08315200000 Бюджет Приазовського району******

Державний бюджет України

Усього

Код бюджету

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

Продовження додатка

 за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду

здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету

на реалзацію проєктів з 

реконструкції, капітального 

ремонту приймальних 

відділень в опорних закладах 

охорони здоров"я у 

госпітальних округах за 

рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету

забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів 

охорони здоров`я, які 

надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з 

гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

забезпечення  здійснення 

деяких заходів, спрямованих 

на запобігання винекненню та 

поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемії 

та пандемії гострої 

респіраторної     хвороби 

COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, 

за рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та 

сіьських, селищних, міських 

голів за рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету

інша субвенція

41051100 41055000 41055100 41055200 41055300 41053000 41053900

11 12 13 14 15 16 17

1 883 907 3 946 765 8 000 000 7 730 700 250 000 3 554 827

465 000

48 000

10 000

10 000

10 000

4 839

1 883 907 3 946 765 82 839

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів



2310700000

(код бюджету)

1 2

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області*

08310200000 Бюджет Мелітопольського району**

08539000000

Бюджет ОТГ Мирненьської селищної 

ради***

08532000000

Бюджет ОТГ Кирилівської селищної ради 

****

08512000000 Бюджет ОТГ Гірсівської сільської ради****

08534000000

Бюджет ОТГ Новобогданівської сільської 

ради*****

08315200000 Бюджет Приазовського району******

Державний бюджет України

Усього

Код бюджету

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

Продовження додатка

(грн.)

Трансферти з інших місцевих бюджетів

здійснення природоохоронних 

заходів

інша субвенція

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів

41053600 41053900 9800 9800

18 19 20 21 22 23

40 000 000 6 220 000 93 458 968 0

465 000 0

48 000 0

10 000 0

10 000 0

10 000 0

4 839 0

0 394 500 1 218 000 1 612 500

40 000 000 6 220 000 94 006 807 394 500 1 218 000 1 612 500

Яна ЧАБАН

Мелітопольський міський голова Іван ФЕДОРОВ

Трансферти іншим бюджетам

загального фонду на: спеціального фонду на:

субвенції

спеціального фонду на:

усьогоусього

Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради

субвенції


