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Погоджено

начальник

Наталiя ЩЕРБАК

{

(код за еДРПОУ та наЙменування бюджетно'i усrаноsи)

Вид бюджеry 21З0120000,оайонний.

код та назва вiдомчоi класиФiкацij видаткis та кредиryвання бюджеry

код та назва проrрамноi класифifiацii видаткiв та кредиryвання державноrо

бюджеry

(код та назва проtрамноi класифiкацil видатнiв та кредитYвавня мiсцевих

бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та

кредиryвавня мiсцевих бюджетiв

О1 Апарат (ceKpeтapiaт) мiсцевоi ради (BepxoBHoi Ради ABToHoMHoi Республiки Крим,

обласних, киiвськоi та севастопольсьхоi мiських рад, районних рад i рад MicT обласвоrо та

республiканського ABToHoMHoi Республiки Крим, районноffiяt селичlних, сiльс,

ОllОl5О Орrанiзацiйне, iн(фрмацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення

дiяльностi обласноi ради, районноi ради, райохноi у Micтi ради (у разi i'i створення),

Найменування коА

Усьоrо на plx

рАзомзаrальнhй Фонд спецlальний фонд

1 2 3 4 5

нМХОДЖЕННЯ -усьоrо х 1527900,0с 0,0( 1527900,0(

Надходження коштiв iз заtальноrо фонду бюджеry х 1527900,0с х 1527900,0(

Надходжевня кощтiв iз спецiальвого ФондY бюджеry, ч тому числi: х х 0,00 0,0(

25010000 х 0,00 0,00

(розписати за пiдrрчпами)

lHщi Ожерепо ыоснuх ноdхоdжень бюdжеmнчх усmонов 25020000 х 0,0( 0,0(

(розписати за пiдгрчпами)

ншi ноdхоdження, у mому ччслi: х 0,0( 0,00

'ншi doxodu (розпuсоmч зо хоdомч класuфiкоцii dохоOiв бюdжеmу) х

х 0,0( 0,0с

-повер"ен"" 

креdumiв ёо бюdжеmу (розпчсоmч зо KoOoMU про2ромноi

хлосuфiхоцii BudomKiB mа креdumування бюdжеmу, клосчфiкоцii

креdчmувоння боdжеmу)

х

х

ВИДАТКИ ТА НАЛАННЯ КРЕДИТlВ - усього х 1527900,0( 0,00 1527900,00

поmочнl вчOоmхч 2000 1527900,0( 0,0с 1527900,0с

оплоmо процl i нарохувоння но зоробlmну плоmу 2100 1з90500,00 0,0с 1з90500,0с

Оплоmо прdцl 2110 114з900,0с 0,0( 114з900,0(

21 11 1143900,0с 0,0( 114з900,0(

' 

рощове за безпеч ен ня 9i Пськофслужбовцi в 2LL2 0,0( 0,0( 0,00

ЭуOdiвська вчноеороdо 211з 0,0( 0,0( 0,00

Чооохчвоння но оплоmу процl 212о 246600,00 0,00 246600,00

вUкорuсmання mоворiв l поспу2 2200 1з7400,00 0,0с 1з7400,0с

Преdмеmu, моmерiолч, облоdнання mа iюнmор 221о з00,0с 0,0с 300,0с

Medu комен mч mо пере в' язуволь Hi мо mер iол ч 222о 0,0с 0,0( 0,0(

1роdухmч хорчувоння 2230 0,0( 0,0( 0,0(

)плоmо поФуz (KpiM комунольнuх) 224о 62000,0( 0,00 62000,0(

Вчёоmхч но вidряOження z25o 0,0( 0,00 0,00

Вuёаmкч mо зохоdч спецiольноzо прuзночення 226о 0,00 0,0с 0,0с

?моmd хомунолыluх послуz mо eHePeoHoclio 227о 75100,0с 0,0с 75100,0с

)плоmо mеплопосmочання z217 0,0с 0,0( 0,0(

2272 з400,0( 0,0( з400,0(

еленmроенер?ii 227з 45900,0( 0,00 45900,00

Оплоmо прчроdно2о ?оэу ?214 25800,00 0,0с 25800,0с

Оплоmо iншuх elepzoHociiB щ
2275 0,00 0,0с 0,0с

Оплаmо eHepzocepBicy 2276 0,0с 0,0( 0,0(

2z8o 0,0( 0,00 0,0(
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i розробкu, oKpeMi зохоdч розвчmку по реолiзоцii dержовнчх

;Й"rф"р* ур"dл, "** 
dержов mо мiжнороdнuм

Копimольнuй ремонm iнщuх об'ехmiв

про"сОерm iряаом iноземнuх 0ержов mо
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,ТJЯа Ьl"Еr};ffiми нижчоrо рiвня, KpiM .олоgхих розпорядникiв та sацiональних замадiв !ицоi освlти, яким б63пфер€ДНЮ rcПНОМ'Нl ПРИЗН'ЧСННЯ У ДеРХаВНОМУ


