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НАДХОДЖЕННЯ - усього
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету

Фінансування****
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

Поточні видатки
Оплата праці
Заробітна плата
Гро шо ве забезпечення військовослужбовців
Суддівська винагорода
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм__________ __________________________
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні трансферти_________ __________________________
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)___________ _____________________________

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
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Інші надходження ***

назва інших надходжень за видами
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Ігор СМАГІН

Зоя СУХАНЮК

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям
Соціальне за
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 
Капітальний ремонт інших об'єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів 
Капітальні трансферти

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших 
рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям
Капітальні трансферти населенню
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 
Надання інших внутрішніх кредитів 
Надання зовнішніх кредитів

Керівник

Керівни; ;лужби / начальник планово-фінансового підрозділу

надходжень згідно з кошторисом, 
коштів, на яку внесено зміни до кошторису.


