Додаток 5
до рішення тридцять восьмої сесії Галицької районної ради
сьомого скликання
"Про районний бюджет на 2020 рік"

9303200000
(код бюджету)

від 20 грудня 2019 року

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
Трансферти іншим місцевим
бюджетам

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету на:

дотація на:

Найменування бюджету одержувача/ надавача
міжбюджетного
трансферту

Код

на здійснення
переданих з
державного
бюджету
видатків з
утримання
закладів освіти
та охорони
здоров'я за
рахунок
відповідної
додаткової
дотації з
державного
бюджету
41040200

9303200000

Районний бюджет
Галицького району

9303501000

Бюджет с.Блюдники

9303523000

Бюджет
с.Маріямпіль

8 038 000

Субвенції загального фонду за рахунок субвенцій з обласного
бюджету

на здійснення
на здійснення
переданих
переданих
видатків у сфері видатків у сфері
охорони здоров'я освіти за рахунок
за рахунок коштів коштів освітньої
медичної
субвенції на
субвенції (цільові оплату праці з
кошти на
нарахуваннями
лікування хворих
педагогічним
на цукровий та
працівникам
нецукровий
інклюзивнодіабет)
ресурсних центрів

41051500

207 800

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

у інклюзивних групах закладів дошкільної
освіти

видатки споживання

видатки споживання

92 000

46 000

41053900

247 800

додаткові
виплати
ветеранам
ОУН-УПА

на додаткову
виплату бійцямдобровольцям, які
брали участь у
захисті
територіальної
цілісності та
державного
суверенітету на
Сході України, з
розрахунку 500,0
грн. на місяць на
одну особу

41053900

41053900

видатки розвитку

41051200

41051000

1 016 600

видатки розвитку

в інклюзивних класах загальної середньої
освіти

поховання
пільги на
померлих
медичне
(загиблих)
обслуговування
учасників
громадянам, які
бойових дій та
постраждали
осіб з
внаслідок
інвалідністю
Чорнобильської
внаслідок
катастрофи
війни

131 300

25 100

41053900

40 600

66 000

48 000

Субвенції
Субвеції
Субвенції спеціального загального фонду
спеціального
фонду за рахунок
за рахунок
фонду за рахунок
субвенції з обласного
субвенції з
субвенції з
бюджету:
обласного
обласного
бюджету на:
бюджету на:

на виконання
на виконання програми на виконання програми
на виконання програми розвитку
програми
розвитку місцевого
розвитку місцевого
місцевого самоврядування в
розвитку
самоврядування в Іваносамоврядування в
Івано-Франківській області на
місцевого
Франківській області на
Івано-Франківській
2016-2020
р
самоврядування
2016-2020 р
області на 2016-2020 р
в ІваноФранківській
області на 20162020 р

41053900

250 000

41053900

9770

795 000

100 000

150 000

Бюджет с.Старий
Мартинів

УСЬОГО

Керуючий справами

195 000

300 000

.09303517000 Бюджет с.Комарів
.09303534000

9770

300 000
8 038 000

207 800

1 016 600

92 000

46 000

247 800

131 300

Жанна Басовська

25 100

40 600

66 000

48 000

250 000

795 000

250 000

795 000

