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I IаГlмснування Кол
Усього на piK рАзом

загальrlий фонд спецiальний фонд
l 2 3 4 5

FIАlIХОД}КЕ||IlЯ - усього х 4690900.00 4690900.00

tl едходiltе н н я Kolu,I,i в iз заt,tt,tt ь t t ого фоrrду бtол;ке,r,у х 4690900_00 Y 4690900.00

[{адхол;кення коштiв iз спеLцiа,liьного фонлу бкrл;r<еrу. 5

'tOпlу rlцgл1,

х

ilадхолженrlя вiд плати за пOслугил що надаIоться

бнэJlяtетнttMlI чстаIIoBaNIи згiлIlo iз законолавством
250 l0000 х

(розгlисатtI за п iдг111,цзр1 11)

l н tll i лiltеlэела tsлас н I.1x,{a,,lxoll)te н ь бю,цrltсl,н lrх установ 2 5020000 х
(розписати за fiдгрупами)
iнtшi надходlt{сIlнял ч,гоN,l\" rl I.IcJl i, х
ir;Lrri доходлt (розпt.lсатrt ,]а коца]\{lj класифiкачiТ лоходiв
бrодlttсr-y)

х

фi lrat.tcyBaH ня (розIl tlcal,Il за колаN4 Lt Kltac иф i r<artiT

фirlаrlсувангrя бюл;ttqтч за Tl.tllo]\t боргового
зобов'язання )

х

Ilовернення l(релI.1тiв до бюдх{е,l,у (розписаr,I.r за l(одаN,ll,i

програм ноi к;rасиф i ltar.tiT видаткi в 1,а кредитуван Hrt

бtодrке,гу, к;rасиtЬiкацii Itреllиl,уваL{llя бюд}кету)

х
х )k 

'(
*)t

ВИДАТКИ'ГА НАДА}Ittrl КРВДИТ[В - усього х 4690900,00 4690900.00

IlоточнI видАтки 2000 4690900.00 4690900.0i)

Оплата шацi i нарахуваt{ня на заробiтну ппатy 2 0L) 4б90900.00 4690900.00

оплата працi 2 l0 3845000.00 3845000.00

Заробi,гна rlrraT,a 2 ll 3845000.00 3845000.00

Грошове забезпечення вiйськовослryя{бовцiв 2 12



Суддiвська в

ецти та перев'язувальнl матерlали

II та заходи спецiального приздзаенIл

Оплата комунальних послуг та енер]Oц9сЦg

Огт;rата водопостачання та водовiдведення

оплата iнших енергоносiiв та iнших KoMyHaJIbHllx

,Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii

,Щослiдженrш i розробки, oKpeMi заходи розвитку по

Окрсм i заходи по реалiзачii державнlIх (регiональlt r,tx )

не вiднесенi до заходiв розц

шнiх боргових зобов'язань

ня зовнiшнiх боргових зобов'язань

Субсилii та поточнi трансферти пiдприТп.лствапr

Поточнi трансферти органам державного управлiння

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та

мiжнародним органiзацiям

lншi виплати населевню

Iншi поточнi видатки

кАпlтАльнi видАтки

прилбання обладнання i прелметiв довгосl,рокового

KaпiTa.ltbнe будiввиrпво (п

Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'Тктiв

Капiтальний ремонт житлового

Капiтальний ремонт iнших об'Тктiв

землi та нематерiальних активЬ

Капiтальнi трансферти пiдприiмствам (установам,

Капiтальнi трансферти органаI4 державного управлiння
iнших piBHiB

8]5900.00

капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та
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Щирекr,ор

19 сiчня 202l р.

я за кодом вiдповiдно до кJlасифiкацii кредиryвання бюркеry та не враховуеться у рядку

"НАДХОДЖЕННЯ - усього".l lплl\vлll\r,r rI l/l YьUчl v

-iiзilоr"ьarо., роrпорrлникаNllJ lll,tл{t{огО рiвня. KpiM головниХ розлоряднI{Кiв та нацiональних закладlв вищоl освlти,

якllм безпосередrlьо BcTaHoB;teHi прllзнаtIеннrI у дерiкавному бюджетi,

Надання в Hy,Tpi шнiх кllедtr!q

lIадаlrня Kpe:tlTiв органа]\4 llержавного управлlння

На.lання крелитi в пiдпр ttТпlстваl\t, установам.

Надання irttпих внутрiшнiх кре.щцlц


