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Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
41050100

41050200

41050300

41050400

Трансферти з інши
субвенції
дотація на:

Код

Найменування бюджету - одержувача /
надавача міжбюджетного трансферту

загального фонду 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),
надання пільг та
забезпечення переданих з
управління багатоквартирним
житлових субсидій
державного бюджету
будинком, поводження з побутовими населенню на придбання
видатків з утримання
відходами (вивезення побутових
твердого та рідкого
закладів освіти та охорони
відходів) та вивезення рідких
пічного побутового
здоров'я за рахунок
нечистот, внесків за встановлення,
палива і скрапленого газу
відповідної додаткової
обслуговування та заміну вузлів
за рахунок відповідної
дотації з державного
комерційного обліку води та теплової субвенції з державного
бюджету
енергії, абонентського обслуговування
бюджету
для споживачів комунальних послуг,
що надаються у багатоквартирних
будинках за індивідуальними
договорами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

виплату допомоги сімьям з дітьми,
малозабезпеченим сімьям, 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 І
чи ІІ 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

виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1
статті 10 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції,
забезпечення її проведення,
визначених пунктами 11-14 частини
другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових
умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

Державний бюджет України
обласний бюджет Запорізької області
бюджет об'єднаної територіальної
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Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
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Трансферти з інших місцевих бюджетів
субвенції
загального фонду на:

Код

Найменування бюджету - одержувача /
надавача міжбюджетного трансферту

виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, грошового
забезпечення батькамвихователям і прийомним
відшкодування
надання державної
забезпечення якісної,
батькам за надання соціальних
вартості лікарських
підтримки особам з сучасної та доступної
здійснення
послуг у дитячих будинках
здійснення
за рахунок залишку
засобів для
особливими
загальної середньої переданих видатків у
сімейного типу та прийомних переданих видатків у
коштів освітньої
лікування окремих
освітніми потребами
освіти "Нова
сфері охорони
інші субвенції з
сім'ях за принципом "гроші
сфері освіти за
субвенції, що
захворювань за
за рахунок
українська школа" за здоровья за рахунок
місцевого бюджету
ходять за дитиною", оплату
рахунок коштів
утворився на початок
рахунок відповідної
відповідної субвенції рахунок відповідної
коштів медичної
послуг із здійснення патронату
освітньої субвенції бюджетного періоду
субвенції з
з державного
субвенції з державного
субвенції
над дитиною та виплату
державного
бюджету
бюджету
соціальної допомоги на
бюджету
утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя,
підтримку малих групових
будинків за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

Державний бюджет України
обласний бюджет Запорізької області
бюджет об'єднаної територіальної
08507000000
громади Долинської сільської ради
8201000000 УСЬОГО
08100000000
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Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
41054300

грн.

41053900

Трансферти іншим бюджетам
дотація

спеціального
фонду на:

Код

Найменування бюджету - одержувача /
надавача міжбюджетного трансферту

реалізацію
заходів,
спрямованих на
підвищення якості
інші субвенції з
освіти за рахунок
місцевого бюджету
відповідної
субвенції з
державного
бюджету

усього
реверсна дотація

Державний бюджет України
обласний бюджет Запорізької області
бюджет об'єднаної територіальної
08507000000
громади Долинської сільської ради
8201000000 УСЬОГО
08100000000

Секретар міської ради

375298400
7279544

13643058

1288377732

7279544

13643058

1177075
1289554807

Р.О.Пидорич

375298400

субвенції
загального
спеціального
фонду на:
фонду на:

на реалізацію проектів
в рамках Надзвичайної
на виконання
на виконання програм
кредитної програми
програм соціальносоціальнодля відновлення
економічного
економічного
України за рахунок
розвитку регіонів
розвитку регіонів
відповідної субвенції з
державного бюджету

2880791

2880791

975960

975960

усього

379155151
3396423

3396423

3396423

0
382551574

