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Інші субвенції з 
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Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

в т.ч. субвенція 
обласному бюджету на 
Програму створення і 

використання 
регіонального 

матеріального резерву 
для запобігання, 

ліквідації 
надзвичайних 

ситуацій техногенного 
і природного 

характеру та їх 
наслідків у 

Дніпропетровській 
області до 2022 року

в т.ч. субвенція 
обласному бюджету на 

заходи та роботи з 
територіальної оборони 

та мобілізаційної 
підготовки місцевого 

значення в рамках 
виконання заходів 

регіональної Програми 
забезпечення 

громадського порядку 
та громадської безпеки 

на території 
Дніпропетровської 

області на період до 
2020 року

в т.ч. за рахунок 
субвенції з 
обласного 

бюджету до 
місцевих 

бюджетів на 
виконання 
доручень 
виборців 

депутатами 
обласної ради у 

2019 році

в т.ч. субвенція 
районному 
бюджету на 

надання 
фінансової 

підтримки КНП 
"Софіївський РЦ 

ПМСД» 

в т.ч. субвенція 
районному 
бюджету на 

фінансування 
Територіального 

центру 
соціального 

обслуговування 
(надання 

соціальних 
послуг) 

Софіївського 
району

в т.ч. субвенція 
районному бюджету 

на фінансування 
Софіївського 

районного центру 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді

в т.ч. субвенція 
районному бюджету 
на відшкодування 

пільг з послуг зв’язку 
за період з 01.07.18р. 

по 31.12.18р

в т.ч. субвенція 
районному бюджету на 
виконання  Програми 

забезпечення діяльності 
комунального закладу 

"Софіївський районний 
трудовий архів" 

Софіївської районої 
ради на 2017-2019 роки

в т.ч. субвенція 
обласному бюджету на 

заходи та роботи з 
територіальної оборони 

та мобілізаційної 
підготовки місцевого 

значення в рамках 
виконання заходів 

регіональної Програми 
забезпечення 

громадського порядку 
та громадської безпеки 

на території 
Дніпропетровської 

області на період до 
2020 року

в т.ч. субвенція 
районному бюджету 

на фінансування 
Територіального 

центру соціального 
обслуговування 

(надання соціальних 
послуг) Софіївського 

району

Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума

04318200000 Софіївський районний бюджет 1103960 800000 80000 12288,12 40000 12550 2048798,12

04505000000
Вакулівський сільський 
бюджет 0

04556000000
Девладівський сільський 
бюджет 0

04318504000 Кам’янський сільський бюджет 0

04318507000
Новоюлівський сільський 
бюджет 0

04318510000
Ордо-Василівський сільський 
бюджет 0

04525000000 Софіївський селищний бюджет 0,00

0410000000 Обласний бюджет 8200 5436 9664 23300

УСЬОГО 8200 5436 0,00 1103960 800000 80000 12288,12 40000 9664 12550 2072098,12

Спеціальний фонд

Разом

   
   

   
   

   
   

   
   

  К
од

 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з селищного бюджету до інших бюджетів

Загальний фонд

Назва бюджету - одержувача / 
надавача міжбюджетного 

трансферту

до рішення Софіївської селищної ради

від 18.12.2019р.  № 2778 - 55/VII
Міжбюджетні трансферти між Софіївським селищним бюджетом та іншими бюджетами

на 2019 рік



грн.

41040200 41051100 41051400 41051500 41052300 41053000 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 41054300

Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума

04318200000
Софіївський районний 
бюджет 3162300 3162300

04505000000
Вакулівський сільський 
бюджет 2080500 27285 2107785

04556000000
Девладівський сільський 
бюджет 2496000 44000 2200 2542200

04318504000
Кам’янський сільський 
бюджет 46138 46138

04318507000
Новоюлівський сільський 
бюджет 19894,95 19895

04318510000
Ордо-Василівський 
сільський бюджет 52809 52809

04525000000
Софіївський селищний 
бюджет 0

0410000000 Обласний бюджет 4683760 4000000 190521 1698634 193600 210000 226800 11203315

УСЬОГО 4683760 4000000 190521 9437434 0 193600 210000 27285 44000 2200 46138 19894,95 52809 226800 19134441,95

Секретар селищної ради Л.І.Назаренко

Назва бюджету - 
одержувача / надавача 

міжбюджетного трансферту

Загальний фонд

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
забезпеченн

я якісної, 
сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої 

освіти 
"Нова 

українська 
школа" за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету

субвенція з Ордо-
Василівського 

сільського 
бюджету для КЗ 

"Софіївська ЦРЛ" 
ДОР" на 

відшкодування 
вартості інсуліну 

для хворих на 
цукровий діабет, 
які проживають 

на території Ордо-
Василівськогої 
сільської ради

субвенція з 
Кам’янської 
сільського 

бюджету на 
відшкодування 

вартості 
препаратів 

інсуліну для 
хворих жителів 

Кам’янської 
сільської ради

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 
Девладівськ

ого 
сільського 
бюджету 

для 
придбання 
препаратів 

інсуліну 

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері 
охорони 

здоров’я за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
реалізацію 

заходів, 
спрямованих на 

підвищення 
якості освіти за 

рахунок 
відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надходять до Софіївського селищного бюджету з інших бюджетів Разом

субвенція з 
Девладівськог
о сільського 
бюджету на 

пільгове 
зубопретузува

ння КЗ 
"Софіївська 
ЦРЛ" ДОР"

Субвенція 
з 

місцевого 
бюджету 

за рахунок 
залишку 
коштів 

освітньої 
субвенції, 

що 
утворився 
на початок 
бюджетно
го періоду

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 

заходів 
щодо 

соціально-
економічног
о розвитку 
окремих 

територій за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету

субвенція з 
Новоюлівсько
го сільського 
бюджету на 
придбання 

інсуліну для 
хворих на 
цукровий 
діабет, які 

проживають 
на території 

Новоюлівсько
ї сільської 

ради 

Субвенція з 
Вакулівсько

го 
сільського 
бюджету 

для 
придбання 
препаратів 

інсуліну 

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
проведення 

виборів 
депутатів 
місцевих 

рад та 
сільських, 
селищних, 

міських 
голів, за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету

Субвенція з 
обласного 

бюджету до 
місцевих 

бюджетів на 
виконання 
доручень 
виборців 

депутатами 
обласної 

ради у 2019 
році   

   
   

   
   

   
   

   
  К

од
 




