
06563000000

  (код бюджету) 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

Освітня субвенція 186 584 800

Державний бюджет України 186 584 800

Обласний бюджет Житомирської області 378 414

Обласний бюджет Житомирської області 1 691 860 842 251 143 280

Інші субвенції з місцевого бюджету 2 381 500

Обласний бюджет Житомирської області 2 381 500

УСЬОГО за розділом І,  у тому числі: 191 036 574

загальний фонд 191 036 574

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(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 260 580

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 260 580

УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 260 580

загальний фонд 260 580

  Секретар міської ради                                                                          Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК

підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно 

до регіонального замовлення

І. Трансферти із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

260 580

заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти

378 414

оплату за проведення 

корекційно-розвиткових занять 

і придбання спеціальних 

засобів корекції для учнів 

інклюзивних класів закладів 

загальної середньої освіти

оплату за проведення 

корекційно-розвиткових 

занять і придбання 

спеціальних засобів корекції 

для вихованців інклюзивних 

груп закладів дошкільної 

освіти

видатки                     

розвитку

289 545

5

41051000

у тому числі на:

41033900

2 381 500

99000000000

41053900

06100000000

заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників 

інклюзивно-ресурсних центрів

06100000000

41051200

   Додаток 5

у тому числі на:

   до рішення міської ради

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

Код класифікації доходу 

бюджету/ Код бюджету

   від 23.12.21  № 

06100000000

Х

1 691 860

видатки 

розвитку

416 784

видатки 

споживання

видатки                                  

споживання

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

І. Трансферти до загального фонду бюджету

186 584 800

378 414

1 4

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції


