
ЗАТВЕРДЛ(ЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Nэ 57
(у редакцiI наказу MiHicTepTBa
04.12.20l5J,|!lll8)

Blclм тисяч

,Ак

мп,

Кошторпс
на 2021 piK

37970834 екологrчна областi
(код за та найменування бюдкgгноТ

(код та назва програмнот класифiкацii видаткiв та кредlтryвання мiсцевих бюдсйв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткlв
та кредrтryвання мiсцевих бюдiкетiв*

l 5 468 200

l 5 468 200,00 l 5 468 200,

Bid rtлаmu за послуеu, tцо наdаюtпься бюdэrcепнuмu

iншi doxodu (розпчссtпч за коdацч к.пасuфiкацii doxйiB бюdасеmу)

поверненнra креOumiв dо бюdасеmу (розпuсапu за коdамч проzрамно'i
класuфiкацii' вudаmкiв rпо креduпування бюduсеmу, масuфiкацit

] 5 468 200,00 l 5 468 200,00

l 2 900 900.00

445 700.0а

\

Найлепування Код
ycbom на nik

рАзом
загальниfi фонд спепiальпий бонл

2 3 4 5

нАДхоДжЕн}IЯ - чсього х l 5 46я 200 0i

надходкення коштiв iз загального tьонду бюшсетч х

надtодкенrя коцrгiв iз спецiапьною фонлч бюrпсgгч. v TnMv сиспi.
х

250 l 0000

розпцсати за пiдгрупами)
dlсерела власнuх HadxodaceHb бюdасепнuх усtпанов ')<n)nnnn

)озписати за пiдrэупами)
наdхоdэюення, у пому чuслi:

рlнансування (розпuсапlu за коОамu класuФiкацii' фiнансумння
1ю d uсе tпv за lпuпо-п4 б оо zoB oz о z об оа' яэа н н я )

биллlк}l lд нд/lАнtl]я кРЕлиI'IВ - чсього х
поточнi видаткп 7000 656 300,

900 900,
574 500-

l4 656
плата працI l нарахувмня на заробiтнч платч 2l 00 1

Jплата працl
7аробimна mаmа

?l In l l0 574 500,
)l l l l l0 574 ,00

Грош9ве забезпечення в iйськовослухбовцi s 7l l?
ldiBcbKa BttHazopoda 2l l1
lрахування на оплату працi 7 l)о 2 32б 100.
икористання ToBaplB l посJryг ))оо l 455 400.-IредмеJи, матерiали, обладнання та iHBeHTap ))lп 445

йедикаменти та перев'язувальнi матерiали 7)).о
юдукти харlоъання

плата послуг (KpiM комунальних) ),) бз 1 900. l0
]идатки на вiдDядження ))5о I 0\ 000 й
идатки та заходи спецIальffого призначення ))Ап
плата комунмьних послуг та енергоносiiв ?)7о 2 Е00, 27

эплата теплопостачання )?7 l 4 000- lб
)ruаmа воdоtлоспачання mа воdrжiйеdення 2272 l4 14 000 0Гt

L|аmа епекmроенераi ))7? 90
маtпа прuроdноzо zазу 7z

)ruаmа iHuau eHepeoHocilB mа шшш комунцOьнчх послуz 7\ 4 поо 4 000.()а
L|аlпа eHep?ocepBiLy ))76



@um*упоi"апiзал|ii'dер,ж,,лвllllх

З,а; п mт; l, l", шп pжt ul t tB ( р,"

точнi трансфертlt урялам iноземних держав та

8l l 900,00
8l l 900,00

8l l 900,008l I 900,00
8l l 900,00

8l l 900,00
ЙБадпай,, i прелметrв ловгос

Б;;Й;,lц*о ( придбання) житла

я) iнших об'сктЬ

, rчл о rйl. 
" 

о 
" 

r-р. 

" 
о 
", 

*Lt.l и х об'с кт i в

земл i та нематерiчццjj"дg

iння iнших ptBHlB

рйrЙiа-i л дфжав та мiжнародttилt

КеРiвник
Вячеслав БоГоМоЛоВ
Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ

Те,гяна РоГоТА
Власне lм'я пРl }ВиutЕ

слркби / начальник

hжd


