
Продовження додатка 11

25559000000

(код бюджету)

(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

2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

3719110     9110     Реверсна дотація 21 267 900,00 35 004 800,00 50 936 500,00 60 102 400,00 70 956 100,00

99000000000 Державний бюджет України 21 267 900,00 35 004 800,00 50 936 500,00 60 102 400,00 70 956 100,00

3719150     9150     66 824 392,00

66 824 392,00

Додаток 11

до Прогнозу бюджету Чернігівської 

міської територіальної громади на 

2022–2024 роки

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

I. Трансферти із загального фонду бюджету



Продовження додатка 11

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

2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

3719241     9241     

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 1 843 036,00

1 843 036,00



Продовження додатка 11

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

2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

3719242     9242     

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 безпосередньо 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

3 024 216,00

3 024 216,00



Продовження додатка 11

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

2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

3719770     9770     Інші субвенції з місцевого бюджету 724 026,00

724 026,00

Х Х РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 93 683 570,00 35 004 800,00 50 936 500,00 60 102 400,00 70 956 100,00

Х Х загальний фонд 93 683 570,00 35 004 800,00 50 936 500,00 60 102 400,00 70 956 100,00

Х Х спеціальний фонд

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету


