
Продовження додатка 5

грн

Код Класифікації

доходу бюджету /

Код бюджету

Усього

1 3

517 940 940,00

41033900 /

99000000000
501 666 900,00

41051000 /

25100000000
4 353 600,00

41051200 /

25100000000
2 982 340,00

41053900 /

25100000000
746 800,00

41055000 /

25100000000
8 191 300,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів

освітньої субвенції / обласний бюджет Чернігівської

області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами

за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету / обласний бюджет Чернігівської області

25559000000

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного

трансферту

Інші субвенції з місцевого бюджету / обласний 

бюджет Чернігівської області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету / обласний бюджет Чернігівської

області

2

Додаток 5

до рішення міської ради 

"Про бюджет Чернігівської міської територіальної 

громади на 2021 рік"

 "24"  грудня 2020 року № 3/VIII - 29  

у редакції рішення міської ради

"28" квітня 2021 року № 7/VIII - 15

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам / Державний бюджет України

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

(код бюджету)

І. Трансферти до загального фонду бюджету



Продовження додатка 5

100 913 860,00

41052600 /

25100000000
100 000 000,00

41053600 / 

25100000000
913 860,00

Х 618 854 800,00

Х 517 940 940,00

Х 100 913 860,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і

утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення, вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету /

обласний бюджет Чернігівської області

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

спеціальний фонд

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення

природоохоронних заходів/обласний бюджет

Чернігівської області

загальний фонд



Продовження додатка 5

грн

Код Програмної

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

35 004 800,00

3719110 / 

25559000000
9110 Реверсна дотація 35 004 800,00

99000000000
Державний бюджет 

України
35 004 800,00

0,00

Х Х
УСЬОГО за розділами І, 

ІІ, у тому числі:
35 004 800,00

Х Х загальний фонд 35 004 800,00

Х Х спеціальний фонд 0,00

Міський голова В. АТРОШЕНКО

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

І. Трансферти із загального фонду бюджету

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам


