
м. Чортків

спеціал

ьного 

фонду 

на:

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 місцевого бюджету 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), 

управління багатоквартирним 

будинком, вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (передана до 

іншого місцевого бюджету)

субвенція з місцевого бюджету на 

надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого 

та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

субвенція з місцевого бюджету на 

виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, 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 I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

субвенція з місцевого бюджету на 

виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям 

і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

інша 

субвенція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19100000000

Обласний бюджет 

Тернопільської 

області

1 776 900 38 150 500 31 600 38 925 600 1 108 700 915 352 80 908 652

19316200000

Районний бюджет 

Чортківського 

району

х Всього 1 776 900 38 150 500 31 600 38 925 600 1 108 700 915 352 80 908 652

Код

у редакції рішення міської ради

від___  лютого 2019 року №

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавач

а міжбюджетного 

трансферту

всього

Додаток 4

до рішення  міської ради

"Про міський бюджет  на 2019 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів

субвенції

дотація на:
загального фонду на:

1



м. Чортків

1 2

19100000000

Обласний бюджет 

Тернопільської 

області

19316200000

Районний бюджет 

Чортківського 

району

х Всього

Код

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавач

а міжбюджетного 

трансферту

грн.

спеціал

ьного 

фонду 

на:

інші субвенції з 

місцевого 

бюджету

субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

співфінансування 

інвестиційних 

проектів

11 12 13 14 15

630 000 685 000 1 315 000

1 290 000 1 290 000

1 920 000 2 605 000

Секретар міської 

Трансферти іншим бюджетам

дотаці

я на:

субвенції

всього

Я.П.Дзиндра

загального фонду на:

2


