
06563000000

  (код бюджету) 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

Освітня субвенція 169 724 900

Державний бюджет України 169 724 900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

5 100 000

Державний бюджет України 5 100 000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості

2 561 125

Державний бюджет України 2 561 125

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

4 763 300

Обласний бюджет Житомирської області 4 763 300

Обласний бюджет Житомирської області 1 499 000

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду

50 000

Обласний бюджет Житомирської області 50 000

Обласний бюджет Житомирської області 1 452 005 599 562 184 537

50 000

заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

1 499 000

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

304 237

41033900

99000000000

06100000000

41034500

видатки                                  

споживання

   Додаток 5

у тому числі на:

   до рішення міської ради

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

Код класифікації доходу 

бюджету/ Код бюджету

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції

99000000000

заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів

4 763 300

видатки 

споживання

заміну вікон на енергозберігаючі в Коростенській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів №9

06100000000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

41051100

06100000000

   від 28.10.21  № 578

4

1 452 005

І. Трансферти до загального фонду бюджету

169 724 900

1 499 000

41040200

видатки розвитку

06100000000

41035500

2 561 12599000000000

1

5 100 000

363 669



Найменування трансферту/ Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

у тому числі на:
Код класифікації доходу 

бюджету/ Код бюджету

41

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення для 

закладів загальної 

середньої освіти в 

умовах реалізації 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти» (видатки 

розвитку)

Обласний бюджет Житомирської області 2 736 964 476 615 776 582 643 523 271 325 48 113 520 806

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду 

166 095

Обласний бюджет Житомирської області 166 095

Обласний бюджет Житомирської області 2 273 000

Інші субвенції з місцевого бюджету 3 803 800

Обласний бюджет Житомирської області 3 586 800

2 273 000

3 586 800

41053900

06100000000

2 273 000

підвищення 

кваліфікації 

вчителів,           які 

забезпечують 

здобуття учнями 5-

11(12) класів 

загальної 

середньої              

освіти

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної  субвенції з 

державного бюджету 

лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет

06100000000

06100000000

41051700

41055000

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та 

проведення супервізії (видатки 

споживання)

проведен-

ня 

супервізії

закупівлю 

комп'ютер- 

ного 

обладнан-   

ня

06100000000

закупівлю засобів навчання та обладнання 

для навчальних кабінетів початкової 

школи (видатки розвитку)

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

2 736 964
закупівлю 

засобів 

навчання та 

обладнання 

(крім 

комп'ютер-

ного)

закупівлю 

сучасних 

меблів

для закладів загальної середньої освіти           

(видатки споживання)

99 657

для закладів дошкільної освіти                              

(видатки споживання)

66 438

закупівлю 

комп’ютерного та 

мультимедійного 

обладнання, 

пристосувань для 

навчальних кабінетів, 

засобів навчання, у 

тому числі навчально-

методичної та 

навчальної літератури, 

зошитів з друкованою 

основою, у тому числі 

їх електронних версій 

та з аудіо супроводом, 

для закладів загальної 

середньої освіти, що є 

учасниками 

всеукраїнського 

інноваційного 

освітнього проекту за 

темою 



Найменування трансферту/ Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

у тому числі на:
Код класифікації доходу 

бюджету/ Код бюджету

41

Бюджет Ушомирської сільської територіальної громади 217 00006531000000
217 000



Найменування трансферту/ Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

у тому числі на:
Код класифікації доходу 

бюджету/ Код бюджету

41

Інші субвенції з місцевого бюджету 2 381 200

Обласний бюджет Житомирської області 2 336 200

Бюджет Оліївської сільської територіальної громади 45 000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної  субвенції з 

державного бюджету 

1 000 000

Обласний бюджет Житомирської області 1 000 000

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 197 511 389

загальний фонд 194 130 189

спеціальний фонд 3 381 200

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

3719800 9800
Субвенція з місцевого бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів
660 000

99000000000 Державний бюджет України 660 000

3719750 9750
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 

інвестиційних проектів
8 640 580

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 8 640 580

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 213 500

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 1 213 500

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 10 514 080

загальний фонд 660 000

спеціальний фонд 9 854 080Х

реконструкцію Комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська 

клінічна лікарня Коростенської міської ради» з будівництвом Хірургічного корпусу по вулиці 

Амосова Миколи, 8 в м. Коростень (1 пусковий комплекс –  приймальне відділення екстреної 

медичної допомоги)

Х

Х

8 640 580

1 213 500

Х

Х

41053900

06100000000

06545000000

2 336 200

660 000

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

І. Трансферти із загального фонду бюджету

5

45 000

у тому числі на:

ІІ. Трасферти до спеціального фонду бюджету

Х

41055000

06100000000

забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (видатки розвитку)

1 000 000



Найменування трансферту/ Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

у тому числі на:
Код класифікації доходу 

бюджету/ Код бюджету

41

  Секретар міської ради                                                                          Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК


