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Кодобл Населений пункт Отримувач

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ОЛЕКСАНДРIВКА Миколаїв.ГУК/тгсмтОлександрів/41

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4102

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4103

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105
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14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/4105

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41020100

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41033900

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41034500

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41035200

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41035300

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41035500

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41035600

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41035700

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41035900

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41036200

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41052300

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41053900

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41055000

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056000

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056100

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056200

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056300

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056400

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056500

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056600

14 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/41056900

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41020

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41033

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41034

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41035

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41035

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41035

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41035

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41035

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41035

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41036

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41052

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41053

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 отг с. Дорошівка Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/41056

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41
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14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41

14 Вознесенська міська  отг Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/41
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Реквізити рахунків для обліку доход

римувача(ЄД Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) ікації доход

37992030                                           A1889999803140905570000143841020100

37992030                                           A7689999803140506650000143841033900

37992030                                           A3389999803141319110000143841034500

37992030                                           A3289999803140505970000143841035200

37992030                                           A7489999803140606000000143841035300

37992030                                           A1989999803140706030000143841035500

37992030                                           A3689999803140306300000143841035600

37992030                                           A1789999803140806350000143841035700

37992030                                           A2989999803140206370000143841035900

37992030                                           A1489999803141819160000143841036200

37992030                                           A2689999803141219180000143841052300

37992030                                           A2189999803140606680000143841053900

37992030                                           A8389999803140007120000143841055000

37992030                                           A3389999803140306430000143841056000

37992030                                           A6989999803140706450000143841056100

37992030                                           A8189999803140106470000143841056200

37992030                                           A7389999803140806510000143841056300

37992030                                           A8589999803140206530000143841056400

37992030                                           A1889999803140906540000143841056500

37992030                                           A3689999803140006570000143841056600

37992030                                           A8089999803140606710000143841056900

37992030                                           A6689999803140305570000143841020100

37992030                                           A5189999803140906650000143841033900

37992030                                           A0889999803141719110000143841034500

37992030                                           A0789999803140905970000143841035200

37992030                                           A2589999803140006000000143841035300

37992030                                           A6789999803140106030000143841035500

37992030                                           A1189999803140706300000143841035600

37992030                                           A6589999803140206350000143841035700

37992030                                           A0489999803140606370000143841035900

37992030                                           A6289999803141219160000143841036200

37992030                                           A6189999803140406020000143841051200

37992030                                           A9889999803141619180000143841052300

37992030                                           A6989999803140006680000143841053900

37992030                                           A5889999803140407120000143841055000

37992030                                           A0889999803140706430000143841056000

37992030                                           A2089999803140106450000143841056100

37992030                                           A5689999803140506470000143841056200

37992030                                           A2489999803140206510000143841056300
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37992030                                           A6089999803140606530000143841056400

37992030                                           A6689999803140306540000143841056500

37992030                                           A1189999803140406570000143841056600

37992030                                           A3189999803140006710000143841056900

37992030                                           A4189999803140705570000143841020100

37992030                                           A0289999803140306650000143841033900

37992030                                           A5689999803141119110000143841034500

37992030                                           A5589999803140305970000143841035200

37992030                                           A9789999803140406000000143841035300

37992030                                           A4289999803140506030000143841035500

37992030                                           A5989999803140106300000143841035600

37992030                                           A4089999803140606350000143841035700

37992030                                           A5289999803140006370000143841035900

37992030                                           A3789999803141619160000143841036200

37992030                                           A4989999803141019180000143841052300

37992030                                           A4489999803140406680000143841053900

37992030                                           A3389999803140807120000143841055000

37992030                                           A5689999803140106430000143841056000

37992030                                           A9289999803140506450000143841056100

37992030                                           A3189999803140906470000143841056200

37992030                                           A9689999803140606510000143841056300

37992030                                           A1189999803140006530000143841056400

37992030                                           A4189999803140706540000143841056500

37992030                                           A8389999803140806570000143841056600

37992030                                           A0689999803140406710000143841056900

37992030                                           A5189999803140005570000144041020100

37992030                                           A3689999803140606650000144041033900

37992030                                           A9089999803141419110000144041034500

37992030                                           A8989999803140605970000144041035200

37992030                                           A3489999803140706000000144041035300

37992030                                           A7689999803140806030000144041035500

37992030                                           A9389999803140406300000144041035600

37992030                                           A7489999803140906350000144041035700

37992030                                           A8689999803140306370000144041035900

37992030                                           A7189999803141919160000144041036200

37992030                                           A8389999803141319180000144041052300

37992030                                           A7889999803140706680000144041053900

37992030                                           A9089999803140406430000144041056000

37992030                                           A2989999803140806450000144041056100

37992030                                           A4189999803140206470000144041056200

37992030                                           A3389999803140906510000144041056300

37992030                                           A4589999803140306530000144041056400

37992030                                           A5189999803140006540000144041056500

37992030                                           A9389999803140106570000144041056600

37992030                                           A4089999803140706710000144041056900

37992030                                           A5889999803140205570000144441020100
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37992030                                           A4389999803140806650000144441033900

37992030                                           A9789999803141619110000144441034500

37992030                                           A9689999803140805970000144441035200

37992030                                           A4189999803140906000000144441035300

37992030                                           A5989999803140006030000144441035500

37992030                                           A0389999803140606300000144441035600

37992030                                           A5789999803140106350000144441035700

37992030                                           A9389999803140506370000144441035900

37992030                                           A5489999803141119160000144441036200

37992030                                           A6689999803140105960000144441051000

37992030                                           A5389999803140306020000144441051200

37992030                                           A9089999803141519180000144441052300

37992030                                           A8589999803140906680000144441053900

37992030                                           A5089999803140307120000144441055000

37992030                                           A9789999803140606430000144441056000

37992030                                           A1289999803140006450000144441056100

37992030                                           A4889999803140406470000144441056200

37992030                                           A1689999803140106510000144441056300

37992030                                           A5289999803140506530000144441056400

37992030                                           A5889999803140206540000144441056500

37992030                                           A0389999803140306570000144441056600

37992030                                           A4789999803140906710000144441056900
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одів місцевого бюджету  Миколаївська область

Найменування коду класифікації доходів бюджету

Базова дотація

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку ок

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку тери

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які п

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хво

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахун

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахун

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг за рахунок відповідної суб

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок залишку коштів в

Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних г

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступ

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домаш

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток спортивної інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного б

Субвенція з місцевого бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри

Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за р

Базова дотація

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку ок

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку тери

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які п

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хво

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахун

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахун

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг за рахунок відповідної суб

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок залишку коштів в

Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних г

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступ



Page 1

Page 8

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домаш

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток спортивної інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного б

Субвенція з місцевого бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри

Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за р

Базова дотація

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку ок

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку тери

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які п

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хво

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахун

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахун

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг за рахунок відповідної суб

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок залишку коштів в

Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних г

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступ

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домаш

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток спортивної інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного б

Субвенція з місцевого бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри

Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за р

Базова дотація

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку ок

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку тери

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які п

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хво

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахун

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг за рахунок відповідної суб

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок залишку коштів в

Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних г

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступ

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домаш

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток спортивної інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного б

Субвенція з місцевого бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри

Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за р

Базова дотація
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Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку ок

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку тери

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які п

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хво

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахун

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахун

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг за рахунок відповідної суб

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок залишку коштів в

Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних г

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступ

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домаш

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток спортивної інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного б

Субвенція з місцевого бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри

Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за р
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Наявність відомчої ознаки
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