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Наказ MiHicTepcTBa фirrансiв УкраiЪи

Затверджений у cyMi BiciMcoT сорок дев'ять тисяtI
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ччгчiъського
(найменування MicTa, району, областi)

-"д,аrr** Йдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджеry 790 "Хфпi"ська ОблаСН

Наrtменування Код
усього tla pik рАзом

Загальний фонд
спецiальний

rЬпrrп

1 2 J 4 5

НДДХОДКЕННЯ - УСЬОГО х 849 500,0с 849 500.0с

Надходження коштiв iз загального фонду бюджету х 849 500.0с х 849 500,0i

налходження коштiв iз спецiа.ltьного фонду бюджету, у т.ч. х

- НаdхоDэtсення Bid ппаmu за послуzu, tцо наdаюmься бюd,эюеmнuмu

vсmановамu зzidно iз законоdавспевом
25010000 х

Плаmа за послуzu, tцо наdаюmься бюdэюеmнltл,tu усmановамu зеidно з Ы

основною diяпьнiсmю
25010100 х

НаdхоОэtсення бюdжеmншх усmанов Bid dodamKoBoi (zоспоdарськоi)

diшbHocmi
250 1 0200 х

Плаmа за opeHdy майна бюdэlсеmнl,tх усmанов 250 l 0300 х
Наdхоdэtсення бюdэюеmнtв усrпанов Bid реалiзацii в усmановленому
по|эяdку лlайна (KpiM нерухомоzо майна)

2501 0400 х

розписати за пiдгрулами)

IHtui dэюерела власнLlх наdхоdлюень бюdэюеmHttt усmанов 25020000 х
: talo)ititti BHecKu, ?ранmu пп dарункu 250201 00 х

Кошпltt, u|0 ompllwyomb бюO.люеmнi усmановu Bid пidпрuемсmв,
орzанiзацiй, фiзччньtх осiб tпа Bid iHultы бюdэюеmнlм усmанов dля

25020200 х
Кошmu, tцо оmрlLмуюmь вuщi mа професiйно-mехнiчнi навчальнi закпаOu BlO

роз,ttiulення на dепозumах mLuчlчасово вiльншt бюdэtсепнuх kotumiB, ompLutaHltx

за наdання плаmнrlх послуе. якu|о mакuм заtс,lаdам законом наdано BidnoBidHe

llpaBo

25020300 х

(розписатлI за пiлгрупами)
iHtшi насlхоd;ження, у m.ч. х
iншi dохоёu (розпuсаmu зсt коdалtu кпасuфiкацii'dохоdiв бюdэюеmу) х
Рiнансування фозпuсаmu за коOа.пtu класuфiкацii фiнансування
iюd;жеmу за muпом бореовоео зобов'жання)

х
ховернення креOumrc оо 

'юоilсеmу 
G)озпuсапхu за кооалtu проZралlltоl

rласuфiкацii вudаmкiв mа креdumуван ня бюdэrеmу, класuфiкаtlii

< реdumува н н я б юdlюе mу)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ - усього х 819 500,00 в49 500 10

Поточнi видатки 2000 849 500,00 849 50а,00

Сплата праui i нарахування на заробiтну п.lrату 2 00 75з 0з5.00 753 0з5,.00

оплата працi 2 l0 6]7 200,00 б l7 200,00

Заробiтна плата 2 l1 617 200,00 617 200.00

Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2 l2

I-Iарахування на оплату працi 2 20 l35 835.00 l35 835,1)0

Використання ToBapiB i послуг 2200 9б 415,00 9б 1I5,00

Предмети, матерiа,rи, об.паднання та iHBeHTap 2210 750.00 750.00

Мсдикаменти та rIерев'язувальнi матерiали 2220

llродукти харчувiltпtя 22з0
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Оплата послуг (KpiM комунальних)
Видатки на вiдрядження
Видатки та заходи спецiального

85 300,00оплата коNIунfuчьних послуг та енеDготlосiiъ

l 800,а0
2l 500.00

оплата водопостачання та водовiдведення

оплата iнших енеогоносttъ

i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii лержавних

ння 1 розрооки, oкpeмl зrrходи розвитку по реалlзац11 державних

Mi заходи по реа"lliзачii державних (регiона.irьних) програм, не

вlднесенl до заходlв

вання внчтпiшнiх бопгових зобов'язань

зовнiшнiх боргових зобов'язань

идii та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)

[Iоточнi трансферти органай державного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним

Iншi виплати населенню
Iншi Itоточнi видатки

поилбання оснсlвного капi

ння обладнання i лредtчtетiв довгострокового користування

Капiтальне будiвлrицтво (придбання

Капiтальне будiвництво (придбання) житла
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'ектiв
капiтальний
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень

капiтальний ремонт iнших об'ектiв

Реконструкцiя житлового фонду (примiщень

цiя iнших об'ектiв
пам'яток культури, icTopiТ та архiтектури

ня деDжавних запасlв 1 резервlв

Капiта.ilьнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти населенню

надання внyтDiшнiх кредитiв
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших piBHiB

Надання кредитiв пiдприемстватчt, установам, органiзацiям
Надання iнших внутрiшнiх

fIадання зовнiшнiх
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|ошiальне забезпечення

Jиt.lлата пенсiй i допомоги

Цридбашrя землi та нематерiальних активiв

iапiтапънi трансферти

* Сума простметься за кодом вiдповiдно до шасифiкацii кредиryвш бюджеry та не

врmовусться у рядку "НАДХОДЖЕНЦЯ - усього".

Керiвник

Ксрiвrrик бухгалтерськоТ служби / начальник планово-фiнансового

пtдроздlлу
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