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код та на!ва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредI]1,\ вання бкlд;кстr 0свlти l
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х 1з l22 t00.00 ]з l22 l00.00
коштiв iз загiL[ьного фонд}, бюджет! х lз ]22 ]00.00 х lз l22 100,00
коштlв 1з спецlалыlого бюд;ксту, у х

наOхоdэlсення Bid l1JlalJl1l за пос,Iу2l!, ll|o ltadaюпtbcst бюdлtс,епttпtмtt

зеidлlо iз 250 l0000 х

(розписати за пiлr,рупамlл)

iH l.u i dэ!{ере]сl B.lac Httx t ta dxod.ltcцtb блооэк,е пtHttx чсll1а l lов 2_5020000 х
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х
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ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х lj l22 l00.00 lз l22 l00,00
Поточпi 2000 1j i22 l00.00 lз l22 100,00

оплата I на 2 100 1з I22 ]00,00 lз 122 100,00
ашпmа 2l l0 ] 0 755 800,00 l0 755 800,00

lulaпla 2l1l 10 75-5 800,00 l0 755 800,00
заоезпечення 2|12

2l l]
lIa 2|20 2 з66 _]00,00 2 366 300,00

l 2200
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22l0
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 222о

22з0
оплата 224о

на вiдрядяtення ))ill

та заходи спецiального прIlзIIачсIliIя 2260
та 22 70

опl а пtа пrc пl о пос п1 а | la l ! l lrl 227 l
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ч }i слl:



Оплаlrlа etlepzocepBi c1l
2276

22 80
flослiлхtопня i розробкtл, окрепti заходи по реалiзачii деря(авних

( рсгiоttалыIlrх) програ]\{

228 I

Пос-lidэrеttttя i розробкч, oKpeMi зсtхоdtt розв1llili),, llo реа-liзаl|ii dер)lta]Фruх

(D е z i о н a.l ь t t t в ) п р о е р ам
oKpLui захоdtt по реu,liзаl|ii dep)юaBttttx (pe?io\a.lbl!1!x) праZр.l,\l, lle 2282

2,100Обслуzовуваtutя борzовuх зобов'язань

обс;l,гов1 вання Bttl,TpimlIix борговях зобов'язаt tb 24li)
обсrгчговчвання зовtлiшнiх борговlтх зобов'язань

2600Поmочпi пlрансферпtu

26l0Субсидii та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзаuiям)

2620Поточнi трансфсртI] оргаIIам державIlого 1,правлiння iнших piBLtiп

26з0Поточнi трансферти }рядам iноземних держав та мiжнародним
2,700соцiальне забезпечепrrя
) 710виплата пенсiй i лопомоги
2720Стипендii
2730Iншi виплати населенню

2800Iншi поточнi впдатки
Капiтальпi вllдаткtл з()()t)

ПридбатIпя осiIовIlого капiталу 3 l00

Придбання обладпання i прелметiв довгострокового користування ] 110
j l20Капiтальне булiвництво (придбання)

зl2lКапimальне буdiвнuцtttво (прudбання) эlсuпла

з l22Капimаlьне бчdiвttttцпlво (прчdбання) iцtttux об't t;ttttB

Капiталыrий ремонт
j ljt)
зlзlКапimальнuil ремонm жuпшово2о фонdу (прtlмi tцень)

Капimапьнuй ремонпl iHulux об'еwпi в JlJ/

3 l40Реконструкцiя та реставрацiя

Р eKotlclltp,Kllia )rutLnoBo?o r!о tiу (tlрtшitцень) 3 14l

з l;+2Р е консmрукцiя mа ре сmавраtliя iHuttLx об' скmiв

з l43Ресmаврацiя пам'яmок tgльmурu, icmopii|' mа архimекmурu

] l50Створення державних запасiв i резервiв
j 160Придбання землi та нематерiальних активiв

3200Капiтальнi трашсферти

32 10Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)

Капiтмьнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB з220

Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним з2з0
j240Капiтальнi трансферти населенню
;lll0Надання внутрiшнiх кредитiв
.llllНаОання KpedutttiB opzaHaм dерэtсавноzо управлiння iltuttx piBttiB

1l12Наdання креduпliв пidпрu€м сmвам, ycпlalloBaM, орzанiз а,ц iям

lгl lз }На оа t п цiffi|i,йФiulн ix кре dх п1 i в
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