
Продовження додатка 5

грн

Код Класифікації

доходу бюджету /

Код бюджету

Усього

1 3

558 607 006,80

41032700 /

99000000000
4 582 500,00

41033800 /

99000000000
1 750 000,00

41033900 /

99000000000
501 666 900,00

41034500 /

99000000000
4 533 011,00

41040200 /

25100000000
9 296 900,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій / Державний бюджет

України

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

(код бюджету)

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" жовтня 2021 року № 12/VIII - 18

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам / Державний бюджет України

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного

трансферту

І. Трансферти до загального фонду бюджету

25559000000

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

2

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

на реалізацію програми "Спроможна школа для

кращих результатів"

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

на створення навчально-практичних центрів сучасної

професійної (професійно-технічної) освіти

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



Продовження додатка 5

41050400 /

25100000000
1 614 182,00

41050500 /

25100000000
1 193 262,00

41050600 /

25100000000
2 971 704,00

41051000 /

25100000000
4 353 600,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для

сімей учасників бойових дій на території інших держав,

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа

учасників бойових дій на території інших держав,

інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,

каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих

державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету / обласний бюджет Чернігівської

області

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 виплату грошової

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для

сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній

операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених

пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету / обласний бюджет

Чернігівської області

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за

належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю

внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої

статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету / обласний бюджет

Чернігівської області



Продовження додатка 5

41051200 /

25100000000
2 982 340,00

41051400 /

25100000000
6 793 362,80

41052300 /

25100000000
3 000 000,00

41053900 /

25100000000
1 582 245,00

41055000 /

25100000000
12 287 000,00

106 569 624,00

41034500 /

99000000000
5 655 764,00

41052600 /

25100000000
100 000 000,00

41053600 / 

25100000000
913 860,00

Х 665 176 630,80

Х 558 607 006,80

Х 106 569 624,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої

освіти "Нова українська школа" за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету /

обласний бюджет Чернігівської області

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету / 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

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:

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення

природоохоронних заходів /обласний бюджет

Чернігівської області

загальний фонд

спеціальний фонд

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій / Державний бюджет

України

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету



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

45 457 779,00

3719110 / 

25559000000
9110 Реверсна дотація 35 004 800,00

99000000000
Державний бюджет 

України
35 004 800,00

3719770 /

25559000000
9770

Інші субвенції з 

місцевого бюджету
2 302 979,00

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
2 302 979,00

3719800 /

25559000000
9800

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів

8 150 000,00

99000000000
Державний бюджет 

України
8 150 000,00

0,00

Х Х
УСЬОГО за розділами І, 

ІІ, у тому числі:
45 457 779,00

Х Х загальний фонд 45 457 779,00

Х Х спеціальний фонд 0,00

Міський голова Владислав АТРОШЕНКО

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

І. Трансферти із загального фонду бюджету

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам


