
05517000000
(код бюджету)

грн.

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту

Усього

2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

Базова дотація 70 529 300,00

Державний бюджет України 70 529 300,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України

600 000,00

Державний бюджет України 600 000,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам

107 405 700,00

Державний бюджет України 107 405 700,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

15 000 000,00

Державний бюджет України 15 000 000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до інтернету в 

сільській місцевості

280 000,00

Державний бюджет України 280 000,00

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

5 298 900,00

Обласний бюджет Донецької області 5 298 900,00

Інші дотації з місцевого бюджету 2 217 935,00

Районний бюджет Волноваського району 2 217 935,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції
1 275 800,00

Обласний бюджет Донецької області 1 275 800,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

233 688,00

Обласний бюджет Донецької області 233 688,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

1 112 600,00

Обласний бюджет Донецької області 1 112 600,00
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1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету / Код 

бюджету

41051200

41034500

99000000000

41020100

99000000000

41051000

05100000000

05100000000

41040400

05304200000

05100000000

41051400

05100000000



Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

проведення

супервізшї (видатки споживання)

321 700,00

з них:

Проведення супервізії 33 100,00

Обласний бюджет Донецької області 33 100,00

Підвищення кваліфікації вчителів, асистентів 
вчителів у закладах
післядипломної педагогічної освіти комунальної форми 
власності

9 200,00

Обласний бюджет Донецької області 9 200,00

Підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують 
здобуття учнями
5-11(12) класів загальної середньої освіти

279 400,00

Обласний бюджет Донецької області 279 400,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 18 401 019,00

у тому числі:

на відшкодування вартості путівки до дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки, та дітей, які виховуються  в сім'ях з 
дітьми

319 828,00

Обласний бюджет Донецької області 319 828,00

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату 
праці КНП "Волноваський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги Волноваської районної 
ради"

5 716 330,00

Бюджет Мирненської селищної територіальної громади
714 990,00

Бюджет Хлібодарівської сільської територіальної громади
3 053 000,00

Бюджет Ольгинської селищної територіальної громади
1 948 340,00

на оплату праці працівників Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Волноваської міської територіальної громади 4 373 060,00

Бюджет Мирненської селищної територіальної громади
1 680 640,00

Бюджет Хлібодарівської сільської територіальної громади
252 920,00

Бюджет Ольгинської селищної територіальної громади
2 439 500,00

на забезпечення  продуктами спеціального дієтичного 
харчування хворих на фенілкетонурію 174 760,00

Бюджет Хлібодарівської сільської територіальної громади
174 760,00

для співфінаннсування інвестиційних проєктів, що 
можуть фінансуватися за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку 2 366 000,00

Районний бюджет Волноваського району 2 366 000,00

на виконання окремих державних програм соціального 
захисту населення: пільгове медичне обслуговування 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи;поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни;компенсаційні виплати 
ос

77 370,00

Обласний бюджет Донецької області 77 370,00
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на компенсацію видатків за надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 
по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по 
зору 

33 334,00

Обласний бюджет Донецької області 33 334,00

на надання матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції та членам сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції

69 000,00

Обласний бюджет Донецької області 69 000,00

на забезпечення виплати матеріальної допомоги 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 166 500,00

Обласний бюджет Донецької області 166 500,00

на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої 
освіти з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають на повному 
д

29 837,00

Обласний бюджет Донецької області 29 837,00

на соціально-економічний розвиток територій 5 000 000,00

Обласний бюджет Донецької області 5 000 000,00

для проведення заходів по вшануванню бійців 51-ї 
ОМБр, які загинули 22.05.2014 року під с. Благодатне

75 000,00

Районний бюджет Волноваського району 75 000,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету на лікування хворих на 

цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином

1 764 740,00

Обласний бюджет Донецької області 1 764 740,00

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України

3 000 000,0

Державний бюджет України 3 000 000,0

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 227 441 382,0

загальний фонд 224 441 382,0

спеціальний фонд 3 000 000,0

(грн.)

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня 

місцевого 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4 373 092,00

3719770 9770 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів 
охорони здоров'я

3 675 700,00

05100000000 9770 Обласний бюджет Донецької області 3 675 700,00
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41053900
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05100000000
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2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

41031400

99000000000

Х

Х

Х



3719770 9770

на співфінансування придбання ноутбуків для 
педагогічних працівників комунальних закладів 
загальної середньої освіти та їх філій для організації 
дистанційного навчання, інших форм здобуття 
загальної середньої освіти з використанням 
технологій дистанційного навчання)

697 392,00

05100000000 9770 Обласний бюджет Донецької області 697 392,00

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 623 284,00

3719770 9770 для співфінансування реалізації заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров'я у сільскій 
місцевості

479 284,00

05100000000 9770 Обласний бюджет Донецької області 479 284,00

3719770 9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на придбання
мультифуикціональннх спортивних майданчиків)

144 000,00

05100000000 9770 Обласний бюджет Донецької області 144 000,00

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 4 996 376,00

Х Х загальний фонд 4 373 092,00

Х Х спеціальний фонд 623 284,00

Керівник  міської

військово-цивільної адміністрації І.Лубінець


