
Додаток 5

Субвенції з селищного 

бюджету державному бюджету  

на виконання  соціально-

економічного розвитку

всього

загального фонду спеціальний фонд

Державний 

бюджет 0,0 10000,0 10000,0

Обласний бюджет 0,0 14700,0

Районний 

бюджет 11200,0 13000,0 20000,0 10000,0 13000,0 67200,0 -17000,0 17000,00 67200,0

Всього 10000,0 13000,0 17000,0 91900,0

О.Маслюков

Інші субвенції, в тому числі на 

виконання заходів з 

енергозбереження, поліпшення 

матеріально-технічної бази, 

створення належних умов для 

захисту інформації при 

казначейському обслуговуавнні 

розпоряників та одержувачів 

бюджетних коштів в УДКСУ у 

Компаніївському районі 

Кіровоградської області )  

Селищний голова

 Методичне 

забезпечення 

діяльності навчальних 

закладів (заробітна 

плата працівникам 

методичного кабінету

Адміністративно-

територіальні 

одиниці

 первинна медична 

допомога населенню, 

що надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги , медичне 

обладнання для 

Голубієвицької 

амбулаторії

 Інші заходи 

громадського порядку та 

безпеки на виконання 

"Районної комплексної 

програми протидії 

злочинності. 

Підтримання публічної 

безпеки і порядку на 

2016-2020 роки" – 

13000,00грн., придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів)

Субвенції з селищного бюджету районному бюджету 

Код 

бюджету

Субвенції 

селищному 

бюджету

загальний фонд

разом

 загального фонду  у тому числі:

 Багатопрофільна 

стаціонарна 

медична допомога  

(оплата діагностики 

та ремонт  УЗД 

апарату)

Інші субвенції   в тому числі первинна 

медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги – 11200,00грн, ( 

послуги з технічного огляду (обходу) 

надземної та підземної частини газопроводу, 

виконання робіт по перевірці пристрої в 

захисту, блокування і сигналізації , пуск газу 

в газопроводі за адресою с.Голубієвичі, вул. 

Центральна, 1(Голубієвицька АЗПСМ )– 

5300,00грн., придбання паливно-мастильних 

матеріалів-2900,00грн., електроенергія 

Живанівський ФАП – 3000,00грн

Субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання 

державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету 

14700,0

до рішення селищної ради від 08.11.2018р.№315 "Про внесення змін до рішенн я  селищної ради від 22 грудня 2017 

року "Про селищний бюджет на 2018 рік" 

Зміни до показників міжбюджетних трансфертів  з  Компаніївського селищного бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік, визначених  у додатку 5 до рішення Компаніївської 

селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 "Про селищний бюджет на 2018 рік"

Субвенції з селищного бюджету районному 

бюджету 

 первинна 

медична 

допомога 

населенню, що 

надається 

центрами 

первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги , 

персональний 

компютер для 

Голубієвицької 

14700,0

Інші субвенції, в тому 

числі заходи із запобігання 

та ліквідації надзвичайних 

ситуацій  та наслідків 

стихійного лиха (для 

управління Державної 

служби України з НС у 

Кіровоградській області, 

виконання заходів 

передбачених районною 

програмою цивільного 

захисту населення 

Компаніївського району на 

2016-2020 роки, 

11200,0 0,0 0,0 67200,0 10000,0 -17000,0


