
«Додаток 5
до рішення 11 сесії 8 скликання Тупичівської сільської 

ради від 00.09.2021 року
"Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 

23.12.2020 р."Про місцевий бюджет
Тупичівської сільської територіальної громади 

на 2021 рік (код бюджету 25523000000)

                                                                                            

(грн)

Код Класифікації доходу 
бюджету/ Код бюджету

Найменування трансферту/ 
Найменування бюджету – надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
/Державний бюджет України 12 112 500

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості/Державний бюджет 
України

100 000

41020100
Базова дотація/Державний бюджет 
України 1 132 900

41055000

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 обл.

247 300,00

41051400

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 обл.

230 989,50

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету/ 
Обласний бюджет Чернігівської області 5 400

X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 13 829 089,50

X загальний фонд 13 829 089,50

X спеціальний фонд

                                                                                                                                                       (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

3719770 9770
Інші субвенції з місцевого бюджету /Городнянська 
міська територіальна громада 687 000

3719770 9770
Інші субвенції з місцевого бюджету /Районний 
бюджет Чернігівського району 6 700

3719770 9770
Інші субвенції з місцевого бюджету/Обласний бюджет 
Чернігівської області 1 020 795

3719150 9150
Інші дотації з місцевого бюджету /Районний бюджет 
Чернігівського району 192 000

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

82 570

X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 1 989 065

X X загальний фонд 1 989 065

X X спеціальний фонд

Сільський голова                                                       Лариса 
ШОВКОВА

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
                                                                                  25523000000                                                                                                 ПРОЄКТ

                                                                                                                                                                           (код бюджету)                                                                                                                                                                                                                  ПРОЄКТ

І. Трансферти до загального фонду бюджету

1.  Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                          

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам


