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ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш Мiнiиерства фi HaHciB Укра'iни
28 сiчня 2002 року М 57

(у релакчii накшу Мiнiиерова фiнансiв Украiни
вiл 04 грулня 205 poKf М l ] ] 8)

Затверджений у cyMi BiciMcom mрudцяmь muсяч

ТИМЧАСОВИЙ КОШТОРИС
00734373 .ЩеПартамент агропромислового розвиткy СумськоТ обласноiдеDжавноI адмiнiстDацii

(кол за €,ЩРПОУ та найменування бюдж*ноi установи)

м. суми

Виконую.tи й обов'язки директора
агропромислового розвитку
оOласноl lI

IlR I квартал 2017 року

(найменування Mio4 району, областi)

Вид бюджету,Щерэtсавнuй

7 8 8 " Сул с ь к а о бл а с н а d е рэю авн а аdм iH iспрацiя"
код та назва програмноТ класифiкацii видатl(iв та кредитування дер)ка]]}lого бlод)liеIу 7в8]010 ''Зdiitснення вuконавчоi влаоч
в Сумськiй обласmi"
(код та назва програМноТ класифiкацii видаткiВ та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi
класифiкаuiТ видаткiВ та кредитування мiсцевиХ бюджетiВ / ТиплчасовоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування для бюджетiв

i(

Наiьменуваппл Код
Усього а р]к рАзом

Загмьtt lit (lонд
слец iал ьн и й

фонд
l 2 , 4 5

НАДХОДЖЕН[Ш - усього х ] 819080,00 l 1 900,00 830980,00
цадходження коштiв iз загtцьного фонду бюджету х 819080.00 х 8 1 9080.0с
Надходження коштiв iз спецiа,тьного фонду бюджеry, у т.ч. х

- Наdхоdэюення вid плаmu за послуzu, ъцо наdаюmься бюdэюеmнtrмч
усmановаrlu зzidно iз законоdавсплвом

250 l 0000 1 1 900.00 1 1900,00

(розпuсаmu за пiOzрупал| u)

плата за оренду майна бюджетних ycTtlнoB 250 l 0300 l l 900,00 l l900,00
- Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за пiдгрупами) х
iHtui н аdхоdэлсення, у m ч. х
iншi doxodu (розпuсаmч эа коdамч класuфiкаllii doxodiB боdэtсепry) х
ф iHaH сування (роз пuсапlч за к оdамu класuфiкаtlii' ф iH ансуван ня б юdэюе mу
за muпом бореовоео зобов'жання) х
повернення креочmlв оо Dюоilсеmу (розпuсаmu за коdамu проzрамноi'
масuфiкацii' вudаmкiв mа креdumування бюduсепlу, масuфiкацii'
креdumуван ня б ю dэtсе пу)

х ,& 

'.

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього
х 819080,00 2000,00 821080,00

fIоточнi видаткl, 2000 8 1 9080.00 2000,00 82 1 080,00
Оttлапла працi 21 10 бl5900.00i

615900,00
il 6 I 5900,00

Заробiтна плата 2l l l 6 1 5900,00

рошове забезпечення вiйськовослужбовцiв zI l2
Нарахування на оtшаm.у працi 2120 l 35500.00 l 35500,00
Використаннл ToBapiB i послуг 7200 67660,00 2000,00 69660,00
Предме,iи, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22l0 0,00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали Z220
Продукти харчування 22з0
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240 l00,00 2000,00 2l00,00
видатки на вiдрядження 2250 60,00 i. 60,00
видатки та заходи спеuiмьного призначення 2260
Оппапа комунальнuх послуz mа eHepeoчocii:B 22,70 67 500,00 77400,00
сплата теплопостачання 2211 56700,00 56700,00

водопостачання i водовiДведення 22,72 500,00 500.00
електроенергll 221з l 0j00,00 9900,00 20200.0с



Оплата природного г&}у

Оплата iнших енергоносiiв

Оплата енергосервiсу

i розробкu, oKpeMi захоdu по реалiэацii'dержавнlл

лiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по

OKpeMi заходи по ремiзачii лержавних (регiона.rьних) програм, не
i-__i 2282 

i

вlднесенl до заходlв

Обслуго вува н н я б_о_рдsдIrj9!99 1]4ц9
iшнiх боргових зобов'язаньння внутDlшнlх

ння зовнiшн ix боргових зобов'язань
Hi трансферти
i та поточ н i трансферти пiдприемствам (установам, органiзачiя м) 2 б l 0

Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мi>кнародним

оцiа.пьttе забсзп ечен rl я

виплата пенсiй j допомоги

Iншi виплати населенню

Iншi поточtl i вuдатt{ll

капiталыli влlдаткlл
Придбання осltовного капiталу

Капiтальне булiвничтво (придбання) iнших об'еl<тiв l1T-l,
капiтмьний j ]]0

Прudбання облаdнання i преdмеmiв dовzоспроковоzо
Капiтальне будiвництво (rrрилбання)

Капiтальне будiвничтво (придбання) житла

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)

капiтальний ремонт iнших об'сктiв
Реконструкчiя та реотаврацiя
Реконструкчiя }I(итлового фонлу (примiщень)

Реконструкчiя та реставрацiя iнших об'сктiв

Реставрацiя паьt'ятоt< к)/льтури, icTopiT та архiтектури

Створення державних запасiв i резервtв
Придбання землi та нематерiмьних активtв

Капiтальнi траllсфертп
Капiтмьнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)

KaпiTMbHi трансdlерти органам державного управлiнвя iнших piBHiB

Капiта_пьнi трансферти урядам iноземних держав та мlжнародним

Капiтальнi транс4)ерти населелlню
4I l0Наданлlя внутрiшнiх

кредитlв орган ам державного управлlння
Надання кредитiв пiдприемствам, установам,
Надання iнших внутрiшrriх кредитiв

непозподi.пенi вltдатки

Виконуючий обов'язки директора,Щепартаменry

бухгмтерського облiку, економiчного аналiзу та
територiй - головний бухгмтер

О.П.Петрова
(iнiчiши iлрiзвиЩе)

Н.М.Нiколаснко
(iнiuiми iпрiзвише)

цlльового мФоду оOщання та виконання мrсцевих бюдлсетiв проФавляються коf та нвва тимчасовоi шасифiкаui'i видаткiв та кредитування мiсцевих
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кодом вiдповiдно.tо шасифiкачii крелиryвання бюажету та не враховусться у рял<у 'ГlА,Д,ХО!)l(Еl lНЯ - УСЬОГО"


