
у тому числі: у тому числі:

цільові 

видатки на 

надання 

первинної 

медичної 

допомоги

за рахунок 

освітньої 

субвенції з 

державного 

бюджету

за рахунок 

додаткової 

дотації з 

державного 

бюджету

цільові 

видатки на 

надання 

первинної 

медичної 

допомоги

1 Смолінська ОТГ 4 072 300,00 12 295 500,00 7 815 600,00 1 413 000,00

2 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 32 719 700,00 12 295 500,00 2 372 300,00

3 Маловисківський районний бюджет 1 413 000,00 1 413 000,00 30 000,00 162 700,00 27 300,00

4 ДЗ СМСЧ № 17 МОЗ України

5 Кіровоградському обласному бюджету

6 КП "Енерговодоканал"

Усього по місцевих бюджетах 4 072 300,00 12 295 500,00 7 815 600,00 1 413 000,00 32 719 700,00 1 413 000,00 30 000,00 162 700,00

На надання 

первинної 

медичної 

допомоги

на утримання 

трудового 

архіву

на утримання 

МДЮСШ

у тому числі: на виконання 

програми 

призначення і 

виплати 

компенсацій 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги  

№ 

з/п

Адміністративно-територіальні одиниці

медична 

субвенція 

Додаткова дотація з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров’я 

Освітня 

субвенція

Субвенції з державного бюджету

субвенції загального фонду: субвенції загального фонду:

на утримання 

закладів освіти

Додаток № 5

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"

ПОКАЗНИКИ

міжбюджетних трансфертів між селищним бюджетом 

та іншими бюджетами на 2018 рік                      

Субвенції з місцевого бюджету



2 Продовження додатка 5

у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі: у тому числі:

для 

компенсації за 

перевезення 

пільгових 

категорій 

населення 

району 

автомобільним 

та залізничним 

транспортом 

загального 

користування

для 

відшкодування 

вартості 

проїзду один 

раз на рік 

громадянам 

постраждалих 

в наслідок 

Чорнобильсько

ї катастрофи

для 

відшкодування 

вартості 

встановлення 

телефону та 

знижки на 

абоненську 

плату за 

користування 

телефоном 

окремим 

громадянам

за рахунок 

медичної 

субвенції з 

державного 

бюджету

за рахунок 

додаткової 

дотації з 

державного 

бюджету на 

енергоносії

цільові 

видатки на 

медикаменти

цільові 

видатки на 

харчування

цільові 

видатки на 

інсулін

цільові 

видатки на 

виплату пенсій 

і допомоги

50 000,00 23 000,00 2 000,00 25 000,00

8 690 600,00 6 402 600,00 1 700 000,00 240 000,00 50 000,00 150 000,00 148 000,00

177 600,00

20 000,00

20 000,00 177 600,00

на 

виготовлення 

організованого 

стоку зливових 

вод по 

вул.Шкільна, 2

на ремонт 

кабельної лінії 

6 кВ від ЗТП-4 

до ЗТП-5

на виконання 

комплексної 

цільової 

програми для 

пільгових 

категорій 

населення

субвенції загального фонду:

Субвенції з місцевого бюджету

по здійсненню 

заходів ОКВП 

"Дніпро-

Кіровоград" на 

реалізацію 

проекту 

"Капітальний 

ремонт покрівлі 

КНС № 3 по 

вул.Казакова, 

2а смт.Смоліне

субвенції спеціального фонду:

на утримання 

медичних 

закладів


