
Додаток  5
до рішення міської ради

від 20.12.2019 р. № 1704

                    Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області
15 774 700 91 272 600 57 775 800 919 200

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х Усього 15 774 700 91 272 600 57 775 800 919 200

                                                Секретар міської ради                                                  В.Вигівський                                                     

Дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), управління 

багатоквартирним будинком,  поводження з побутовими 

відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення 

рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування 

та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової 

енергії, абонентського обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

Субвенція з місцевого бюджету на 

виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, 

які не мають права на пенсію, 

особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на 

пенсійну виплату,  допомоги по 

догляду за особами з інвалідністю 

I чи II групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного 

віку за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

субвенції

загального фонду на:

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

дотації на:

Субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого 

та рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету

найменування трансферту
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06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х Усього

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

4 216 478 1 660 300 132 500 1 527 800 327 300 338 500 1 040 760

4 216 478 1 660 300 132 500 1 527 800 327 300 338 500 1 040 760

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції

                                                Секретар міської ради                                                  В.Вигівський                                                     

Субвенція з 

місцевого 

бюджету за 

рахунок залишку 

коштів медичної 

субвенції, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду (цільові 

видатки на 

лікування хворих 

на цукровий та 

нецукровий 

діабет)

загального фонду на:

в тому числі цільові видатки на:

лікування хворих 

на цукровий та 

нецукровий 

діабет

 медичне 

обслуговування 

внутрішньо 

переміщених 

осіб 

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

відшкодування 

вартості 

лікарських засобів 

для лікування 

окремих 

захворювань за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я 

за рахунок коштів 

медичної субвенції

Субвенція з місцевого бюджету на 

виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, грошового 

забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя, 

підтримку малих групових 

будинків за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

найменування трансферту
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06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х Усього

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

в тому числі 

видатки 

споживання

видатки розвитку видатки 

споживання

видатки 

розвитку

1 040 760 785 600 381 900 122 400 190 000 91 300 1 355 885 335 835

1 040 760 785 600 381 900 122 400 190 000 91 300 1 355 885 335 835

у закладах дошкільної освіти

в тому числі : Субвенція з 

місцевого бюджету 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти 

«Нова українська 

школа» за рахунок 

відповідної  

субвенції з 

державного 

бюджету 

на оплату за проведення корекційно-

розвиткових занять і придбання 

спеціальних засобів корекції для учнів 

інклюзивних класів

в тому числі :Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

на оплату праці 

педагогічних 

працівників 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів

на закупівлю 

дидактичних 

матеріалів для 

початкових 

класів 

(видатки 

розвитку)

загального фонду на:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

найменування трансферту
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06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х Усього

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

756 800 263 250 224 600 4 660 900 3 848 000 181 600 110 500 520 800

487 868

756 800 263 250 224 600 5 148 768 3 848 000 181 600 110 500 520 800

Інші субвенції з 

місцевого бюджету, 

Усього
пільгове медичне 

обслуговування осіб, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

на виконання 

депутатських 

повноважень

іншіна закупівлю 

сучасних 

меблів для 

початкових 

класів 

(видатки 

розвитку)

в тому числі :

на закупівлю 

комп"ютерного 

обладнання, 

відповідного 

мультимедійного 

контенту для 

початкових класів 

(видатки 

розвитку)

загального фонду на:

Субвенція з місцевого 

бюджету на будівництво 

мультифункціональних 

майданчиків для занять 

ігровими видами спорту 

за рахунок відповідної  

субвенції з державного 

бюджету  

в т.ч.:

Трансферти з інших місцевих бюджетів

проведення заходів з 

оздоровлення та 

відпочинку

найменування трансферту
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06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х Усього

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

з них:

на придбання 

житла

1 082 089 522 589 259 500 300 000 300 000 181 434 712

487 868

1 082 089 522 589 259 500 300 000 300 000 181 922 580

іншіна виконання 

депутатських 

повноважень

на виконання  Регіональної  

(комплексної) цільової 

соціальної Програми 

забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

та осіб з їх числа на 2018-

2022 роки

Трансферти іншим бюджетам

                              (грн)

найменування трансферту

субвенції

Усього

загального фонду на:

виконання програм соціально-

економічного  розвитку регіонів 

670 000

670 000

Трансферти з інших місцевих бюджетів

в т.ч.: 

спеціального фонду на :

найменування трансферту

Інші субвенції з 

місцевого бюджету, 

Усього
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06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х Усього

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

10000

3 000 000

Інші субвенції з 

місцевого бюджету (на 

співфінансування 

придбання

ангіографічного

обладнання для КНП 

"Коростенська 

центральна міська 

лікарня Коростенської 

міської ради"  

3 000 000

Субвенція з місцевого 

бюджету на 

співфінансування 

інвестиційних проектів 

(Співфінансування  проекту 

«Реконструкція частини 

будівлі ЗОШ № 13 під 

туалет з надбудовою 2 

поверху по вул. Селезньова, 

101 в м. Коростені 

(коригування кошторису»)

Трансферти іншим бюджетам

                              (грн)

Усього

найменування трансферту

субвенції

спеціального фонду на:загального фонду на:

5 082 052

4 402 0521 402 052

1 402 05210 000

10 000

670 000

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(Ушомирській 

сільській раді на 

придбання іграшок для 

дошкільних закладів 

Ушомирської ОТГ)
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