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Уgгакова

Терпторiя
Органiзацiйньправова форма господарювання

Код та назва вiдомчоi rшасифiкацii видаткiв та кредкц/вання державного бюджету

Код та ндiва.програмноi к.llасифiмцii видаткiв та кредIтц.вання державного бюдкету
Код та ндзва типовоi вiдомчоi lоlасифiкацii видаткiв та крелитування мiсцевпх бюджgгiв

Код та ндзвl програмноi к.ласифiкацiI видаткiв та кредитування мiсцевпх бюдlкgгiв (кол та назва Тпповоi
програмноi lоlасифiкацii впдаткiв та крелитуванпя мiсцевих бюджgтiв / Тпмчасовоi к.ласвфiкацii впддткiв та
кредиryвання_для бюджgтiв мiсцевого самоврядування, якi не заgгосовують програмньцЬьового метОдУ)

Перiодичнiсть: tваргдьна_ рiчна
Одпrиrц вимiру: Фц коп.
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3атверддено на

звiтнlй prK

Ътверджено на

звiшrй перiод (piK)l

Зщпшок ва

цочаток звlтЕок

роry

Надiйшо кошв за

звiтвий шорiод фiк)

kacoBi за звiтшй
перiол фiк)

Фщiэзвiтшi
перiод (piK)

За:rишок на
пнеIIь звlтного

перiоду (року)

l 1 3 4 5 6 1 8 9 10

Видаткя та надання кредитiв - усього х 010 199 fiю.O( 89 600.0l 52 335.& 52 335.о 52 335,0Z

у тому %слr:

поточнi вилатки
2fiю 020 199 fiю.0( 52 335д 52 335,о 52 335д

)плата поацi i наDахування на запобiтну п.паry 210о 030

)плоmа поаui 2] 10 040

заообiпrа rriraтa 21l l 050

гпошове забезпеsення вiйськовослtхбовцiв 2|\2 060

чашання на опаm пшui 2] 20 070

викопиm!ння товапiв i пошчг 2200 080 l99fiю.fi 52 335,04 52 J35.о 52 335.о
гIDеdмепц MmeDiuu, обпаdнання m iHBeHmp 2210 090

vеduкшенпч mа перев'язуваLtьнi мmерiшч 2220 100
ГIроФ,lопч харчування 2230 II0
)плаmа поuуе (KpiM комунuьнш) 2240 l20 ]99 000,00 52 зз5,01 52 зз5,04 52 з35.04

9udаmm но вidряdжеяня 2250 1з0

9udamKu m шоdч шечiальноzо првначення 2260 140

)плапо Ko*Mlшbvltx поuу? ru eчeDzoчociiъ 2270 ]50

оrшата теrшопостачання 227l 1б0

Отшата водопостачаш ъ водовцведеffi 2272 |70 ь
OrmaTa елекгроенергii 227з l80 sn8 лп..
отrлата тrDиDодного газу 2274 l90 f\бу v,.-

Оrшата irпшоt енергоносiiв 22,15 200 l
оrшата енеDгосеDвiсч 2276 2|о

\осlidження i розробru, oKlшi эохоdч по решiзачi'i depucaBHtlx (рееiоншьнш) про2рш 2280 220 + /ll l ?пБ
Дшпiлкевш i розробм, oKpeMi зцо.щ розвгтку по решiзацii держшш (ргiовшш) прогрш 228l 2з0 rY!4

Or<peMi шо.щ чо рuiзацii держшш фегiовшш) шрограq во вi,щreвi до зцодЕ роsшку 2282 240 д
J (Э/ Г i-! b, ]----J

Dбслчговуванпя боргових зобов'язань 24fi) 250 ,,}.*{ г,] ъ
')6г ллzmаання aMniutHix бопzмш зобм'юань 2410 260

)бuvzсlвvвання зовн iшнiх борzовй зобов'язань 2420 270

поточнi травсфеDти 260о 280



3аповrлосться розпоряджаш бюджетж кошiв.

Керiвник

Головний бухгалтер
"l7"лишlя 20l7 року

ТурчшIП.I.
(ЕщаJщ прввЕще)

Нiколаеrпсо Н.М.
(iвiцiшп, прЬвпще)


