
                    Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

субвенції

в тому числі : в тому числі 

видатки 

споживання

видатки розвитку видатки 

споживання

видатки 

розвитку

41040200 41051500 41051000 41051200

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області
6 778 800 398 200 398 200 1 236 400 1 236 400 1 304 900 468 100 248 000 392 400 196 400

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х
Усього 6 778 800 398 200 398 200 1 236 400 1 236 400 1 304 900 468 100 248 000 392 400 196 400

Субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету 

цільові на 

лікування 

хворих на 

цукровий та 

нецукровий 

діабет

в тому числі на :

на оплату 

праці 

педагогічних 

працівників 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої 

субвенції

                                                Секретар міської ради                                                   Володимир ВИГІВСЬКИЙ                                                     

                        код Класифікації доходів бюджету

Субвенція з місцевого 

бюджету на 

здійснення переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров’я за 

рахунок коштів 

медичної субвенції

 оплату за проведення 

корекційно-розвиткових занять 

і придбання спеціальних засобів 

корекції для вихованців 

інклюзивних груп дошкільної 

освіти

 оплату за проведення корекційно-

розвиткових занять і придбання 

спеціальних засобів корекції для 

учнів інклюзивних класів закладів 

загальної середньої освіти

субвенції загального фонду на:

найменування трансферту

Додаток  5
до рішення міської ради

від 16.04.2020 р. № 1800

(грн)

Трансферти з інших місцевих бюджетів

дотації на:

(код бюджету)

06203100000

Код бюджету Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

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

1



06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х
Усього

(код бюджету)

06203100000

Код бюджету Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

закупівлю 

засобів навчання 

та обладнання 

(крім 

комп"ютерного)  

закупівлю 

меблів

закупівлю 

комп"ютерного 

обладнання 

відрядження для 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів,асистентів 

вчителів початкової 

школи, директорів 

закладів загальної 

середньої освіти, 

заступників 

директорів з 

навчально-виховної 

(навчальної, 

виховної) роботи, до 

посадових 

обов"язків яких 

належить питання 

початкової освіти 

 підвищення 

кваліфікації 

вчителів, які 

забезпечуют

ь здобуття 

учнями 5-11 

(12) класів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

 проведення 

супервізії 

41051400 41053900

1 831 205 328 162 719 865 252 590 174 825 1 915 334 940 18 908 4 317 600 3 862 000 455 600

113 792 113 792

1 831 205 328 162 719 865 252 590 174 825 1 915 334 940 18 908 4 431 392 3 862 000 455 600 113 792

в т.ч. на:

проведення 

заходів з 

оздоровлення 

та відпочинку

                        код Класифікації доходів бюджету

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету, Усього

на закупівлю засобів навчання та обладнання 

для навчальних кабінетів початкової школи 

(видатки розвитку)

на закупівлю 

обладнання, 

інвентарю для 

фізкультурно-

спортивних 

приміщень, засобів 

навчання, у тому 

числі навчально-

методичної та 

навчальної 

літератури, зошитів 

з друкованою 

основою для 

закладів загальної 

середньої освіти, 

що беруть участь у 

експерименті з 

реалізіції 

Державного 

стандарту 

початкової освіти 

(видатки розвитку)

на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та проведення супервізії 

(видатки споживання)

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

забезпечення 

якісної, 

сучасної та 

доступної 

загальної 

середньої 

освіти «Нова 

українська 

школа» за 

рахунок 

відповідної  

субвенції з 

державного 

бюджету

в тому числі:

субвенції загального фонду на:

найменування трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

оплата за 

пролікованих 

хворих жителів 

Ушомирської ОТГ 

в відділеннях КНП 

«Коростенська 

центральна міська 

лікарня 

Коростенської 

міської рад

пільгове медичне 

обслуговування 

осіб, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

2



06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

06531000000

Сільський бюджет Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Х Державний бюджет

Х
Усього

(код бюджету)

06203100000

Код бюджету Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

з них на:

з них:

на придбання 

житла

41055000 41053900

1 229 100 1 229 100 248 000 248 000 248 000 17 344 205 2000000

113 792

80000

1 229 100 1 229 100 248 000 248 000 248 000 17 457 997 208000080000

Трансферти іншим бюджетам

субвенції

загального фонду на:

найменування трансферту

2000000

спеціального фонду на :

3719800

80000

виконання програм 

соціально-економічного  

розвитку регіонів 

3719770

2000000

                        код Класифікації доходів бюджету

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

здійснення 

підтримки 

окремих 

закладів та 

заходів у 

системі 

охорони 

здоров'я за 

рахунок 

відповідної  

субвенції з 

державного 

бюджету

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету, Усього

лікування хворих 

на цукровий 

діабет інсуліном 

та нецукровий 

діабет 

десмопресином

на виконання  

Регіональної  

(комплексної) цільової 

соціальної Програми 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа на 2018-2022 

роки Усього

Інші субвенції з місцевого бюджету 

(на співфінансування придбання

ангіографічного

обладнання для КНП 

"Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської 

ради")  

Усього

в т.ч.:

спеціального фонду на :

найменування трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів
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