
20326200000

код бюджету

здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету видатків 
з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров"я 

за рахунок 
відповідної 
додаткової 

дотації з 
державного 

бюджету 

здійснення 
переданих 
видатків  у 

сфері 
охорони 

здоров"я за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

утримання 
фахівця із 

соціальної роботи 
для надання 

соцпослуг дітям 
із сімей, які 
опинились у 

складних 
життєвих 

обставинах, дітям 
- сиротам, 

учасникам АТО У 
2020  Р 

фінансуванн
я 

харчування 
учнів та 

дітей

субвенція на 
енергоносії 

для ЦРЛ

утримання у 
відділенні 

стаціонарного 
догляду для 
постійного 

проживання у 
Чугуївському 
територіально

му центрі 
(надання 

соціальних 
послуг)  

відшкодува
ння пільг 
окремим 

категоріям 
громадян з 

послуг 
зв'язку

виплату 
компенсаці

йної 
виплати 

непрацююч
им 

фізичним 
особам, які 

постійно 
надають 
соціальні 
послуги

перевезення 
пільгових 
категорій 
громадян 

автомобільним 
транспортом

перевезення 
пільгових 
категорій 
громадян 

залізничим 
транспортом

лікарські 
засоби

підтримка 
осіб з 

особливими 
освітніми 
потребами 
(видатки 

споживання)

з них: у 
закладах 

дошкільної 
освіти

підтримка осіб 
з особливими 

освітніми 
потребами 
(видатки 
розвитку)

з них: у 
закладах 

дошкільної 
освіти

на 
інклюзивно-

ресурсні 
центри

41040200 41051500 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41051200 41051200 41051000
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Введенська селищна рада 262300 396900
2 Кочетоцька селищна рада 72650
3 Есхарівська селищна рада 140044
4 Новопокровська селищна рада 240000

Всього по селищах 262300 849594
5 Великобабчанська сільська рада 64252
6 Волохово-Ярська сільська рада 232900
7 Зарожненська сільська рада 200000
8 Кам'яноярузька сільська рада 100000
9 Мосьпанівська сільська рада 130000

10 Старопокровська сільська рада
Всього по селах 727152

11 місто Чугуїв 6464700
12 Обласний бюджет 5848900 561400 365810 117000 190320 58500 191331
13 Печенізький районний бюджет 1820700 572313
14 селищний бюджет Малинівської ОТГ 710000 1524900 904187 52400 72400 620000 15000 75000
15 селищний бюджет Чкаловської ОТГ 252840 2245400 597897
Х Всього по району 6811740 12617100 262300 1576746 572313 1502084 52400 72400 620000 15000 75000 365810 117000 190320 58500 191331

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік  

дотація на:

Код

субвенції 

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування  
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 загального фонду на:

Додаток 4
до рішення LIV сесії VII скликання Чугуївської районної ради від 23.12.2019 "Про районний бюджет Чугуївського 

району на 2020 рік"

Трансферти з інших місцевих бюджетів

найменування трансферту*





(грн)

проведення відпочинку у 
санаторно-курортних 
закладах Харківської 

області осіб, які 
безпосередньо брали 

участь в 
антитерористичній 

операції чи здійсненні 
заходів із забезпечення 
національної безпеки і 

оборони, із відсічі і 
стримування збройної 

агресії Російської 
Федерації в Донецькій та 

Луганській областях у 
районах її проведення, 

членів їх сімей та членів 
сімей загиблих учасників 
бойових дій (комплексна 

Програма соціального 
захисту населення 

Харківської області на 
2016-2020 роки)

проведення 
санаторно-
курортного 
лікування 

постраждалих 
громадян, 

віднесених до 
категорії 2, та 

потерпілих дітей 
(крім дітей з 
інвалідністю, 

інвалідність яких 
пов"язана з 

Чорнобильською 
катастрофою) 
(комплексна 

Програма 
соціального 

захисту населення 
Харківської 

області на 2016-
2020 роки)

проведення санаторно-
курортного лікування осіб 
з інвалідністю, ветеранів 

війни, осіб, на яких 
поширюється дія Законів 

України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» та 
«Про жертви нацистських 

переслідувань», у 
санаторно-курортних 
закладах Харківської 
області (комплексна 

Програма соціального 
захисту населення 

Харківської області на 
2016-2020 роки)

утримання 
закладів 
культури

 утримання 
закладів 
освіти 

інша 
субвенція 
сільським 

радам

41053900 41053900 41053900 9770 9770 9770
21 22 21 22 24 25 26 27

659200 79500 79500
72650 3314000 3314000

140044 690000 5480300 6170300
240000 565100 3641000 4206100

1111894 1334600 12435300 13769900
64252 154600 154600

232900 178800 178800
200000 44100 44100
100000 37900 37900
130000 135400 135400

534921 534921
727152 550800 534921 1085721

6464700
24000 77230 320251 7579242

2393013
3973887
3096137

24000 77230 320251 25346025 1885400 12435300 534921 14855621

субвенції 

      

загального фонду на:

 

Трансферти іншим місцевим бюджетам

усього 
трансфертів по 

загальному 
фонду

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Заступник голови районної ради               Інесса Ковтун                                                                                                                                                        

усього 
трансфертів 

по 
загальному 

фонду
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