
Додаток 5

(грн)

 здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров`я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 
державного бюджету

надання 
державної 

підтримки особам 
з особливими 

освітніми 
потребамиза 

рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

відшкодування 
вартості 

лікарських 
засобів  для 
лікування 
окремих 

захворювань за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

усього обсяг 
міжбюджетни
х трансфертів 

з інших 
місцевих 
бюджетів

 на виконання 
делегованих державою 
повноважень у галузі 

медичного 
обслуговування 

(спеціалізованою) 
медичною  допомогою 

другого рівня за 
рахунок коштів 

медичної субвенції з 
державного бюджету

надання освітянських 
послуг дітям  з 

особливими освітніми 
потребами за рахунок 
сільського бюджету

надання 
освітянських послуг 

в центрах 
позашкільної 

роботи з дітьми  за 
рахунок сільського 

бюджету

 на функціонування 
районної 

комунальної  
дитячо-юнацької 
спортивної школи 
за рахунок коштів 

сільського бюджету

на забезпечення 
функціонування 

дитячих музичних 
шкіл за рахунок 

коштів сільського 
бюджету

 на функціонування 
КУ ЦБС за рахунок 
коштів сільського 

бюджету

утримання об'єднаного 
трудового архіву для 

забезпечення 
зберігання документів 

та обслуговування 
громадян, надання 
соціально-правової  

допомоги щодо 
підтвердження 

трудового стажу за 
рахунок коштів 

сільського бюджету.

на фінансування 
Вітовської організації 
ВФСТ "Колос" АПК 

України забезпечення 
можливості залучення 
до участі в змаганнях 

районного та 
обласного рівня 

спортивних 
колективів фізичної 

культури 
Галицинівської ОТГ  

за рахунок коштів 
сільського бюджету..

Фінансування 
фахівців по спорту 
за рахунок коштів 

сільського бюджету.

Утримання 
територіального 

центру соціального 
обслуговування 

(надання соціальних 
послуг) Забезпечення 

проживання та 
догляду за 1 

підопічним – жителем 
сільської ради.

програми 
соціального 

захисту 
населення

субвенція  на 
придбання 

напівавтоматичн
ого 4-канального 

коагулометру, 
придбання 

будівельних та 
господарчих 
товарів для 
лікарні №5 

м.Миколаєва 

на співфінансування 
видатків на 

придбання шкільного 
автобусу

на співфінансування 
видатків на 
закупівлю 
музичних 

інструментів, 
комп’ютерного 

обладнання,
мультимедійного 

контенту для 
закладів загальної 

 середньої освіти  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14201100000
бюджет м. 
Миколаєва 5,105,500 200,000 5,305,500

14311200000
Районний бюджет 
(Вітовський район) 43,715 501,020 241,778 875,565 989,028 74,948 140,131 328,510 233,398 115,939 3,544,032

14100000000

Обласний бюджет 
Миколаївської 

області

2,798,500 22,673 20,400 43,073 2,841,573 1,100,000 11,480 1,111,480

Х УСЬОГО 2,798,500 22,673 20,400 43,073 2,841,573 5,105,500 43,715 501,020 241,778 875,565 989,028 74,948 140,131 328,510 233,398 115,939 200,000 1,100,000 11,480 9,961,012

до  рішення Галицинівської сільської ради  від 22.05.2019 року №1"Про  внесення змін до 
бюджету  Галицинівської сільської ради на 2019 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік  

Код

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надава
ча 

міжбюджетного 
трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам 

дотація на:

усього обсяг 
трансфертів 

іншим 
місцевим 
бюджетам

усього обсяг 
субвенцій з 
місцевого 
бюджету

субвенції 

Сільський голова                                                                           І.В. Назар

субвенції з місцевого 
бюджету (за рахунок 
коштів державного 

бюджету)
загального фонду на:


