ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1Н1стерства ф|нанс!в УкраТни
28.01.2002 № 5 7
(у редакцЕ наказу М1н!стерства ф1нанс!в Украши
04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сум! 2719108грн

на 2017 рж
04059987 Бериславська райониа державна адм1н1стращя
(код за еДРПОУ та найменування бюджетно! установи)

Херсонська обл.. м. Берислав, пл.. Перемоги,2
(найменування м!ета, району, облает!)!
Вид бюджету державний,
код та назва вщомчоУ клаеиф!кац!1 видатк!в та кредитування бюджету 791 Херсонська обласна державна адм!н!страц!я ,
код та назва програмиоУ клаеиф!кац!У видатк!в та кредитування державного бюджету 7911010 Зд!йснення виконавчоУ влади
у Херсонськ!й обл..
(код та назва програмиоУ класиф!кац!У видатк!в та кредитування м!сцевих бюджет!в (код та назва ТиповоУ програмиоУ
класиф!кац!У видатк!в та кредитування м!ецевих бюджет!в / ТимчаеовоУ класиф!кац!У видатк!в та кредитування для бюджет!в
м!сцевого самоврядування, як! не заетоеовують програмно-ц!льового методу)*
!
(фн)

Кол
1
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Надходження кошт!в !з загального
фонду бюджету

2
X
X

Надходження кошт!в !з спец!ального
- X ••
фонду бюджету, у тому числ!:
надходження вгд тати за послуги, що
25010000
надаються бюджетными установами зггдно
13 законодавством
(розписати за пщгрупами)
нша джерела власних надходлсень
25020000
бюджетта установ
(розписати за п!дгрупами)
/ н ш / надходження, у тому числи
шиа доходи (розписати за кодами
класифШцп доходы бюджету)
фшансування (розписати за кодами
класифтацп фшансування бюджету за
типом боргоеого зобов'язання)
повернення кредиты до бюджету
(розписати за кодами програмноХ
класифЫаци еидаткЫ та кредитування
бюджету, класифЫаци кредитування
бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ
КРЕДИТ1В-усього
Поточи! видатки
Оплата прац!
Заробтна плата
Грошове забезпечення
вшськоеослужбовщв
Нарахування на оплату прац1
Використання товар'ш 1 послуг
Предмети, матер!али, обладнання та
!нвентар
Медикамента та перев'язувальн! матер!али
Продуети харчування

Усього нар!к
загапьний гЬонл
СПР1ПЯПБНИЙ
3
2719108,00
2719108,00

4
X

РАЗПМ
НшНП

5
2719108,00
2719108,00

X

X

X
X

X

X
X

1,

**.

**

2719108,00

2719108,00

2000
2110
2111
2112

2719108,00
2105218,00
2105218,00

2719108,00
2105218,00
2105218,00

2120
2200
2210

463150,00
150240,00
5450,00

463150,00
150240,00
5450,00

X

2220
2230

2
1

Задатки та заходи спец1ального
ППИЯНЯЧРННЯ ,'
пилт^па^иппл

^к к\^кЖ л \ЛЛЛ\Л^ЛЛкЛ

3
11880 00
2400 00

2270

130510 00

4

5
11880,00
2400 00

..

Огтпятя
тспмуня'пБнйх
\.У11ла1а 1\\лт1
у п а л о п п л ппслл/гтя
пс/ч/лу! 1а

енеогоносГГв

2
2240
2250
^90^\9
2260

^'.^

1 ^ \М9* 1 \Ху\1\*

Ь' — у'-

Оплата теплопостачання
Чи^* кеЛкЛ9 г кк* 9 9 »\^9 999 V 9 9\9%9 9 9 »Ь« 9кф9 9 9 999
' Оплата ап()пп.остачання /'

2271
2272

. \^ 9 и/9\Л9 9 9к* \9К9%У \У9 919 9999 9%л ^Щ^кк 91 9*9 9

' водовХдведення \
-У, \\
\ Оплата електроенёрги и

2273
2274

. 'Оплата шших'ёнергЬйдсй'в
Юплата ёнергосервгсу

9 9* 9* %* А 9* ^9* 9*

2310,00

2310,00

58900,00
69300 00

58900,00
69300 00

500,00

500,00

2275
2276

;/-^и^л1дж&ппл I р и о р и и л п у ики&м! аалидп

130510 00

9*^ 9*\) V/^ V/ \*

22Я0

ПО реал1заци державних (репональних)
профам
Лпсл1(^'Ш'&иня 1 птпп(1ки.

пкг)рм1

юхпйи

С/Ч'ЛЛ/'ЛС'С ( 1 / 1 / 1 » 1,/1/^1/1/|./г\(*) С//\1УС>Уг1* ЛЛЛ\Л*1Л

2281

оозвиткх' по оеалгзаиИ деожавних

9*\*',*\*%'9 9 9 99^Г 9 99* Д,.'Ъ.-Ь4,У № К4 ^ » » X* \9 9*9*9\^\Л\*9 9 999Г9

(регХональних) програм
ОкрвмХ заходи по реалхзаци державних
(регХональних) програм, не вХднесеш до
заходХв розвитку
Обслуговування боргових зобов 'язань
Обслуговування внутр1шн1х боргових
зобов'язань
Обслуговування зовн!шн!х боргових
зобов'язань
Поточш трансферпш
Субсиди та поточи! трансферти
пщприемствам (установам,
орган!зац!ям)
Поточи! трансферти органам
державного управл!ння !нших р!вн!в
Поточи! трансферти урядам !ноземних
держав та м!жнародним орган!зац!ям
Соц!альне забезпечення
Виплата пенс!й! допомоги
Стипенд!!"
1нш! виплати населению
1нш1 поточи! видатки
Кап!тальн! видатки
Придбання основного кап!талу
Придбання обладнання! предмет!в
довгострокового кориетування
Кап!тальне буд!вництво (придбання)
Каттальне будХвництво (придбання)
житла
Каттальне будХвництво (придбання)
шших об'ектХв
Кап!тальний ремонт
Каттальний ремонт житлового
фонду (примщень)

2282

2400
2410
2420
2600
2610

2620
2630
2700
2710
2720
2730
2800
3000
3100
3110
3120
3121
3122
3130
3131

Каттальний ремонт типа об'ектХв
Реконструкц!я та реставрац!я
Реконструкщя житлового
фонду (примщень)
Реконструкщя та реставращя шших
об'ектХв

3132
3140
3141

РеставрацЫ пам'яток культури, гсторп
та архтектури
Створення державних запас!в! резерв!в
Придбання земл! та нематер!альннх
актнв!в
Кап!тальн! трансферти
Кап!тальн! трансферти пщприемствам
(установам, орган!зац!ям)

3143

3142

3150
3160
3200
3210

-

1
Кап1тальн1 трансферти органам
державного управл1ння 1нших р!вн1в
Кап1тальн1 трансферти урядам
1ноземннх держав та м1жнародннм
орган1зац1ям

2
3220

Кап1тальн1 трансферти населению

3240
4110

Надання внутр!шн1х кредит1в
Надання кредит/в органам державного
управлшня шшнх рХвшв

4

3

1

3230

!

4111

Надання кредитХв тдприемствам,
установам, оргашзащям

4112

Надання шших внутршнХх кредитХв
На4%111б=этвШ(|{ц|х кредит|в

4113

1

4210

1

9000

О.В.Гомон

о
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5

!

•

(§)1^йкб'

(1н1щалн 1 пр1звнще)

о »
Н€0^^^

|Й^ЧНК,

С.О.Чуприна
1 пщроздшу

(1н1ц1алн 1 пр1звнще)

6^
., рш)
М. П.***
• До запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання М1сцевих бюджеттв проставляються код та назва тимчасово! класиф1кащ1 видатк1в та
кредитування мюцевих бюджет1в.
!
Сума проставлясться за кодом вщповшно до класиф!кацп кред1пування бюджету та не враховусться у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
Заповнюсться розпорядниками ннжчого р1вня, кр|'м головних розпорядниюв та нашональних вищих навчальних заклад1в, яким бсзпоссрсдньо встановлен!
призначення у державному бюджет!.
Погоджено:
Директор Департаменту ф!нанс1в
обласно! державно! адм!н1стращ|

Н.М.В1тренко
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