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Обласний бюджет 

Миколаївської області
1 236 371 600 000 54 497 544 700 220 500 678 800

Державний бюджет

Разом 1 236 371 600 000 54 497 544 700 220 500 678 800

(код бюджету)

Додаток №5                                                                                 

                                                  до рішення Южноукраїнської міської ради   

                                                 від __25.06.___2020 №___1895_________

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

14205100000

Код

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої 

субвенції

 здійснення переданих 

видатків у сфері охорони 

здоровя за рахунок коштів 

медичної субвенції за 

рахунок видатків на  

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет

код Класифікації доходів бюджету

надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

Трансферти з інших місцевих бюджетів 

субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету

 загального фонду  на:

найменування трансферту

здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету

здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за 

рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що 

утворився на початок 

бюджетного періоду 

на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої 

освіти «Нова українська 

школа» за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету



1 2

14100000000
Обласний бюджет 

Миколаївської області

Державний бюджет

Разом

(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

14205100000

Код

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

відшкодування 

витрат на 

поховання 

учасників бойових 

дій та осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни

 медичне 

обслуговування 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

окремі заходи щодо соціального захисту 

осіб з інвалідністю (компенсаційні 

виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування, 

встановлення телефонів особам з 

інвалідністю I та II групи)

надання щомісячної 

матеріальної 

допомоги  учасникам 

бойових дій у роки 

Другої світової війни

надання одноразової 

матеріальної допомоги 

сім'ям загиблих та 

померлих учасників 

бойових дій в 

Афганістані, інвалідам 

війни в Афганістані

41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900

9 10 11 12 13 14

6 939 200 32 800 287 300 12 000 308 000 33 800

6 939 200 32 800 287 300 12 000 308 000 33 800

код Класифікації доходів бюджету

 найменування трансферту

 Трансферти з інших місцевих бюджетів 

в тому числі на:

загального фонду на:

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету

 субвенції з обласного бюджету 

2
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14100000000
Обласний бюджет 

Миколаївської області

Державний бюджет

Разом

(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

14205100000

Код

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофиІ категорії), та дітям-

інвалідам, інвалідність яких 

пов'язана з наслідками 

Чорнобильської  катастрофи

надання матеріальної 

допомоги сім'ям загиблих та 

померлих учасників бойових 

дій, які брали участь в 

антитерористичній операції 

на сході України

надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям військовослужбовців, 

які  загинули, пропали  безвісти або 

померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під 

час виконання службових обов’язків 

під час участі в антитерористичній  

операції (АТО) на сході України

здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню і 

поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій 

гострої респіраторної хвороби                    

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку територіальних 

громад Миколаївської 

області у 2020 році

 на фінансування 

центрів соціально-

психологічної 

реабілітації дітей

41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900

15 16 17 18 19 20 21

88 400 30 000 36 000 570 000 200 000 5 340 900 10 274 068

88 400 30 000 36 000 570 000 200 000 5 340 900 10 274 068

Трансферти з інших місцевих бюджетів 

субвенції з обласного бюджету 

в тому числі на:

код Класифікації доходів бюджету

загального фонду на:

 найменування трансферту

Усього

3
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14100000000
Обласний бюджет 

Миколаївської області

Державний бюджет

Разом

(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

14205100000

Код

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

 закупівлю на умовах 

співфінансування 

комп’ютерного 

обладнання для 

початкових класів на 

забезпечення якісної, 

сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти 

«Нова українська 

школа»

співфінансування  з обласним  

бюджетом видатків на 

забезпечення житлом сімей 

учасників антитерористичної 

операції на сході України, які 

перебувають на квартирному 

обліку, відповідно до Комплексної 

програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 

2020 року Миколаївської обласної 

ради 

забезпечення 

Южноукраїнського пункту 

постійного базування 

Миколаївського обласного  

центру екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф засобами медичного 

призначення, захисним одягом, 

засобами захисту органів 

дихання, дезінфекційними 

засобами 

9110 9770 9770 0819770 0819770

22 23 24 25 26

1 557 925 30 846 1 500 000 27 079

63 473 000

63 473 000 1 527 079 455 484 1 500 000 27 079

 Трансферти іншим бюджетам

субвенції з міського бюджету

загального фонду  на:

найменування трансферту

в тому числі на:

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Інші субвенції з 

місцевого бюджету

дотації

реверсна дотація

4
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14100000000
Обласний бюджет 

Миколаївської області

Державний бюджет

Разом

(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

14205100000

Код

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

забезпечення Южноукраїнського 

міськрайоного відділу лабораторних 

досліджень державної установи 

«Миколаївський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я 

України» засобами медичного 

призначення, захисним одягом, засобами 

захисту органів дихання, 

дезінфекційними засобами 

придбання засобів особистого 

захисту (захисних масок 

медичних, респіраторів, 

окулярів, тощо) для 25-тої 

Державної пожежено-

рятувальної частини ГУ ДСНС 

України в Миколаївській 

області

придбання засобів 

особистого захисту 

(захисних масок медичних, 

респіраторів, окулярів, 

тощо) для 

Южноукраїнського 

відділення поліції 

Первомайського відділу 

ГУНП в Миколаївській 

області

забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами транспорту 

Южноукраїнського відділення 

поліції Первомайського відділу 

ГУНП в Миколаївській області для 

здійснення посиленого 

патрулювання міста та інших 

завдань, направлених на запобігання 

поширенню на території міста 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19

9800 0819800 2919800 2919800 2919800

27 28 29 30 31

428 405 13 405 50 000 50 000 50 000

428 405 13 405 50 000 50 000 50 000

 Трансферти іншим бюджетам

субвенції з міського бюджету

загального фонду  на:

найменування трансферту

в тому числі на:

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів 

5
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14100000000
Обласний бюджет 

Миколаївської області

Державний бюджет

Разом

(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

14205100000

Код

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

придбання засобів та 

спорядження для рятування і 

пошуку постраждалих на воді 

для 25-тої Державної пожежно-

рятувальної частини ГУ ДСНС 

України в Миколаївській 

області

придбання дезінфікуючих та 

засобів індивідуального захисту 

(респіраторів) для 25-тої 

Державної пожежно-рятувальної 

частини ГУ ДСНС України в 

Миколаївській області

придбання комп'ютерних 

робочих місць для 

Южноукраїнського відділення 

поліції Первомайського відділу 

ГУНП в Миколаївській області

2919800 2919800 2919800

32 33 34 35

1 557 925

150 000 15 000 100 000 63 901 405

150 000 15 000 100 000 65 428 484

Начальник фінансового управління 

Южноукраїнської міської ради Т.О.Гончарова

 Трансферти іншим бюджетам

субвенції з міського бюджету

загального фонду  на:

найменування трансферту

в тому числі на:

Усього

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
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