
Додаток 4

до рішення Бібрської міської ради

№ __ від 22.12.2021 р.

13536000000

(код бюджету) (грн.)

1 3

41020100 19 543 300,00

41033900 55 345 400,00

41040500 / 13100000000 1 675 000,00

41051200 / 13100000000 114 000,00

41053900 / 13505000000 125 606,00

41053900 / 13516000000 1 000 000,00

41053900 / 13554000000 188 000,00

0,0

Х 77 991 306,00

Х 77 991 306,00

Х 0,00

1 2 3 4

0,0

0,0

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 0,0

Х Х загальний фонд 0,0

Х Х спеціальний фонд 0,0

Найменування трансферту / Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету (код бюджету) 

Класифікації доходу бюджету / Код 

бюджету 

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Код Класифікації доходу бюджету / 

Код бюджету 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за енергоносії та 

комунальні послуги які споживаються установами , організаціями, підприємствами, що утримуються за 

рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету / 

Обласний бюджет

Інші субвенції з місцевого бюджету / Бюджет Жидачівської міської територіальної громади

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

І. Трансферти до загального фонду бюджету

Усього

Базова дотація / Державний бюджет

Освітня субвенція з державного бюдеу місцевим бюджетам / Державний бюджет

загальний фонд

спеціальний фонд

2

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету / Обласний бюджет

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Міжбюджетні трансферти місцевого бюджету на 2022 рік

Секретар Бібрської міської ради ___________________________ Стах І.Я.

Інші субвенції з місцевого бюджету / Бюджет Гніздичівської селищної територіальної громади

Інші субвенції з місцевого бюджету / Бюджет Ходорівської міської територіальної громади

Усього

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Найменування трансферту / Найменування бюджету-отримувача 

міжбюджетного трансферту


