
удцс.l*Ft,ЁьiЦЁ::'
РШq ftрюЬ,чl

пЕрlус
[Ъ"кЪ\Ц[л 0сOБ д

довIдкА
про змiнlл до кошторису на

bi il,i,b'i п д пьн д

1 piK
Номер

!ата 08.07.202l
вид бюджету Мiсцевий
кол за С,ДРПОУ та найменування бюджетноi установи 0030l990 Чернiвецький фаховий коледж технологiй
та дизайну MicTo Чернiвчi, ЧернiвечькоТ областi

код ,га rrазва вiдомчоi класфiкацiт видаткiв та кредитування бюджету 0б Органи з питань освiти i начки
I(о,ц ,га Ita?Ba програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування лержавного бIоджету

( код та назва програмноl класифlкацri видаткi в та кредиryвання мtсчевих бюджтi в(код та назва Типовоi протамноl класифiкацii впдаткi в та кредиryвання мrсчевих
бюджетlв)+ *06lll0l "Пiдготовкакадрiвзакладампфаховоiпсредвищоiосвiти зарахуноккоштiвмiсцевогобюджетчl'
Пiдстава Розпорядження:ЧО!ДNл613-рвiл28.05.2lр. ЧОРN!70вiдl7042lр.Тадовiдкапронадходження

l,к,N

Код+ + Най менуван н я

Счма змtн (+

загальн ий

фонд

спецiальний

фонд

рАзом

I ) з 4 5

НАДХОДХ(ЕННЯ - yсього 0 41340 41340
х

Надходження коштiв iз спецiмьного фонду бrоджету, у r ому числi:
0 41з40 41340

25020000 IHtui dlrерела власнllх наdхоdхень бюd,жепнла усmанов 0 4lз40 41340
2_r020 l00 БлаzоOiйнi BHecKu, 2ранпu mа dарункu 0 32400 32400

25020200

Коumu, що опршуtопь бюОжепнi усmановu Bio пiОпрu\uсmв, орZаiliпцiй,
фвuчнw осiб mа Bid iHutm бюdжеmнш усmанов dM вuконання цiльмuх зuоdiв, у
по.|tу чuслi захоdiв з вidчуження d-lя суспiльнчх поmреб зшuьнш dlttянок пtа

розмiчlенш ila лш iпultlx об'екпiв лерухомоzо лalilo, що перебуваюmь у
прuоqпнiti в!асносmi фiзччнш обо юрuOччнлlх осiб

0 8940 8940

фi нансування (розпuсапu за Koda-llu масuфiкацii' фiнансування бюOэrcепу
за muпом борzовоzо зобов'юання)
повернення креOumiв 0о бюОжеmу (розпuсаmu за KoOaMu npozpaMHoi
масuфiкацii вudаmкiв mа креdumування бюdэrеmу, масuфiкацii
креduпryван ня бюdэюе mу)

В1.1ДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 0 41з40 41340
у тому числl:
видатки (розп исати за кодам и економ i чбi r<л.асlкDlкБцiТ
видаткiв бюджету)

2000 Поточнi видатки 0 382l0 38210
2200 Використання ToBapiB i послyг 0 382l0 38210

22 80
,Д,ослiлження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзачii

державних (регiонал ьн их) п рограм
0 382l0 38210

2282
OKpeMi заходи по реалiзацiТдержавних (регiонмьних)

програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
0 з82l0 38210

3000 капiтальнi видатки 0 з l30 3130
J200 Капiталыli трансферти 0 з l30 3130

32l0
l lридоання оOладнання i предметiв довгострокового

користування 0 з l30 3130
надання кредиr,iв з бюджету (розписати за кодами
класифi кацii кредитування бюджету) ,7)

Керiвник

Микола ПЕкАРСЬкиЙ 7.
lcHe tм'я прrзвлще)

08 07 202 |

(масне tм'я прiзвише)

Y

:А
*



Додаmх 9

ло lнструкцii про складання | виконання розпису Державного бюджеD,
У KpaiHlr

ЗАТВЕРДЖУЮрнiвцях

ЁНff, *

Погоджено**

(посала)

(пlдпис)
м.п.

довцкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв на 2021 piK

Номер

,Щата 08.07.2021

2

вид бюджету Мiсцевий

код за едрпоУ та найменування бюджетноТустанови 00301990 Чернiвецький фаховий коледж
технологiй та дизайну MicTo Чернiвцi, Чернiвецькоi областi

Код та назва lкацll видаткlв та
(кодтаназвапрограмноткласифiкачiiвидаткiвтакредитуваншмiсце ихбюджетiв(кодтаназватиповоiпрограмноiмасифiкацiтвидаткiвта
кредиryванtul мiсцевих бюджетiв)* * 0бl 1I01 "пiдготовка кадрiв заlсгlадами фаховоI передвищот освiти за рахунок коштiв

Пiдстава :

Код економiчнОi класифiкачii видаткiВ бюлжеry/кол к:lасифiкачiТ кредитування бю:жет1 2282

Надiя ПЕРIУС

код та назва вiдомчоi кацll видаткlв та 3 питань освlти l

Л! з/п наймеtlчвання

Сумазмiн (+.

Зага.пьний

фо"д

Спецiальний

фонд

рАзом

I 2 J 4 5

l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 0 0 0
1.1 Поточнi видатки 0 0 0

3аробiтна плата 250000 250000
Нарахування на оплату працi 50200 50200
оплата теплопостачання -з0000 -30000
Оплата природного газу -2]0200 -270200

1.2 Капiтальнi видаткll 0 0
1,3 Наданtlя внутрiшнiх кредитiв
1.4 Наданllя зовнiшнiх кредIлтiв
,(

Керiвник.иD



Додаток 9
до Iнструкцll лро скJlадання i BttKoHa нпя розпrrсу ,Щержавного бrолlкету \'Kpar Hr r

ЗАТВЕРДЖУIО

Щиреlстор rЩепартаменту освiти i науки

Погоджено**

довцкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв нл202| piK

JНомер

.Щата
Вид бюджету МlсЦЕВИЙ
код за сдрпоу та найменування бюджетноТ установи, найменування MicTa" РаЙону, областi 00з01990
чернiвецький фаховий коледrк технологiй та дизайну MicTo Чернiвцi, Чернiвецькоi областi
КОД Та НаЗВа ВiДОМЧОТ КЛаСИфiКаЦiТ ВИДаТкiв та кредитування бюдr<gгу 0б орган з питань освiти i науки
код та нaвва програмноi класифiкачiТ видаткiв та кредиryвання державною бюшссгу
(кол та н€вва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюлжетiв(код та назва ТиповоТ програмноТ
КЛаСИфiКаЦiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)* 061110l ,,пiдготовка калрiв закладами фаховотпередвищо[ освiти за рахунок коштiв мiсцевого бюдrкеry''
Пiдстава !овiдка !епартаменry освiти i науки ЧернiвечькоI О!Д вИ 07. l0.2l Ng87
код економiчноi масифiкацii видаткiв бюджеry 2282

ма зNtlн

рАзом

73200
,73200

58700

14500

!иректор коледжу

Микола ПЕкАРСЬкиЙ
( власне iм'я прiзвиurс)

й бухгалтер

Наталiя ЧоБАнУ
(власне iм'я прiзвище)

lB хУдксУ у

3

(едtнв.

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КР
Поточнi вIIдаткII

Нарахування на оплату працi

fIадання BHyTpimllix
Надання зовнiшtriх кредитiв

/о 
"4\

\ээ
'ý,тiY ý/
: 

--7)

l 8 лсовтня

(пiлпис)
м.п.

ЛЪ з/п Найменування зала.гlьний

фо"д
Спецiальний

фонд
2 J 4

l 73200 0
1.1

7з200 0
Заробiтна плата 58700

1 4500
1.2 Капiтальнi вIIдаткIl 0 t)
1.3

l .-l



Додаюх l l

до lнсгр}кцIi про схлщанш i вшконанш роlшсу ДсржавноФ бюджсD,Украiни

довIдкА
про змiни до кошторису на 2021 piK

[JoMep

flaтa l8 жовтня 202l року

:].,__ ] _.--' - \iIСLtЕВиЙ
.._ ,: C__?.,tJ\ iэ tlаitrlсн),ваllIlя бIолжеr,lrоIустанови! ttайпtенуванrlя пlicTa, райоrrч, областi 0030l990 Чернiвечький
фаrовltti lio.le-ll+i техItологii-l та дпзайlrу MicTo Чернiвцi, LIернiвецькоТ областi
,..::::::::_,_l\lЧ!\l к,rасlrфiкаuiiвидаткiвтакредитуваннябtодхtету 06OpгaHз]lltl,illtbtlcBiTllitlayKll
. _. -j :].J _i-].],,lпоi к.lасrrфiкачiiвидаткiвтакредитуваннядерп(авногобюджетч

i.l_] т] н]]з.] ПР!rГРi]\tltОi класиt[iкацiТ видаткiв та кредитуваlI}tя пticцeBltx бrоркетiв(код та lIазва ТlrповоТ програмtlоi класи(liкачlТ
з;j]jткiз i:] хреfllт\ванttя rliсцевих бrоджетiв)* 06lll02 "Пiлготовна кадрiв закладаrtll фаховоТпсрсдвIlщоiосвiтIl за paxylloK
ocBiTlt ьоI cr бвеtlцiГ'
.] _:;l:з: ]..э;:хз JeпapTartettn освiти i ttауки Черlriвеrrькоi О!А вiд 07 l0 2 l Nl86

зАтвЕрд}tую
,Щиректор !епартамен
Черн iвецькоj.РДА

дрдIн.

Кол*+ Най менуван ня

Сума змiн (+

Зага.пьний фнд
Спецrмьний

фо"д

рАзом

I 2 J 4 5

НАДХОДЖЕltНЯ - yсього -73200 0 -73200
у тому числl:

doxodu (розпuсаmч за коdамч масuфiкацii doxodiB бюd,жепtу)

фi нансуван ня (розпuса mu за коdалlu масuфiiацiфiнанryван ня
бюdэrепу за muпом борzовоzо зобов'язання)
повернення KpedumiB 0о бюdlюеmу (розпuсаmu за Koda.lliipozpallHot
масuфiкацi'i BudamчiB mа креdumуваннп бюdlrеmу, масuфiкацi't
кр е du mу ва н н я бю d эю е mу)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього -7з200 _73200

у томy числl:
видатки (розписати за кодами економiчноi класифiкацiТ
видаткiв бюджету)

2000 Поточlti видлтк]1 -,7з200 -73200
2200 Використаttня ToBapiB i посл},г -7з200 -7J200

2280
.Д,ослiдження i розробки, oKpeMi за\оди по реалiзацiТ

державних (регiональних) пDограм
-Jз200 -73200

2282
Окрем i заходи по ре.ц iзацiТ державн их (регiона-пьн их)

програм, Ire вiднесенi до за.ходiв розвитку
-7з200 -73200

tIадання кредитiв з бюджету (розписати за кодаN,lи

класифiкацiТ кредитування бюджету) ./'|

ht IK4p1l ,=,+

Ч,r,*ииЦ9}9

/,ffi"/

о

l8 жовтrrя 202lp



До:аток l l

до lнстр!кшl лро сЕrФанш i виконання розшсу Державноrc бющб,
Украiни

ЗАТВЕРДЖУЮ
Щиректор ,Щепартаменту освiти i науки

r4\]

iiТiпЪвlдАльнА 0сOБА |дкА
про змiни до ко торису на 1 piK

Номер

Дата
}l iсцевий

' - '' _ _?-'_:} 
'з наГtrlен,rвання бюДrкетноiУстанови найменУвання MicTa, раЙону, областi 0030l990

l -: 1 Ф -Еi'?tю; rшифrхаuli вщаткiв та крелиryшння мiсцевих бюджmiв(код та ншм Типофi програмноl шасифiкацii видаткiв та кредитушння мlсцевих
мiсцевого бюджеry''

Розпорядження: ЧО.ЩА Nч l222-p вiл 02. l 1.2lp. ,чйЫйч пй-**-ББЙ

r.l

*
6

о
Найменуван ня

Сума змiн (+.

загальний

ф"д
спецiальний

фонд

рАзом

о

2 J 4 5
ttАЛХOЛЖЕННЯ - Yсього 0 59009 59009

на.trходження коштiв iз спелiального фонду бюджеry, у тому числl:
0 59009 59009

IHult О,эrерела власнш наdхоdасень бюdlсеmнtlх усmанов 0 59009 59009
Б.tu,,ооiйнi BHecKu, ?ранmч пч oapylKu 0 55009 55009

п tdпрчсцс пв, орZо н l зо ц li,
dм вuконаilня цLtffiц щоОiв, у
опреб заuельнш diuHoK по

маiна, tцо перебlвоюпь у
осiб

0 4000 4000

llчберdеddп Kpeuumla оо оюоlсеmу (розпuсапu зо KodaMu npozpa,+tHoi
масuфiкацii вudаmкiв па креdumування бюdсlсепу, масuфiкацii
кре du mу в ан ня б юd эtс е пу)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРВДИТIВ - усього 0 59009 59009
у тому числi:

2000 поточнi видатки 0 4540 4540
2200 Використання ToBapiB i пооrуг 0 4540 4540

2280
дослiдження i розробки, okpeMi з.lходи по реаriзачii

державних (регiональних) програм 0 4540 4540

2282
OKpeMi заходи по ремiзачiТлержавних (регiонмьних)

програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
0 4540 4540

3000 капiтальнi видатки 0 54469 54469
3200 Капiтальнi трансферти 0 54469 54469

з2l0
rрилuан ня ооладнан ня l предметl в до вгостроково го

корисryвання 0 54469 54469

^#
надання кредитiв з бюджету (розписати за кодами

,/)
I!

Керiвник

у
Йий бухгалтер

IJо-л -i- rIlэвl
' 

'Tr\*2
\Y;

L NIllKo-ra ПЕкАРСЬкИЙZ-
(щrcнс ir'r прiзшщс)

(шасне iм'я прiзвище)

lv.l l.zuzl

й,

r
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0 НА 0Flr

t,t],я х

lr'
!олаток 9

ло lнструхцtt про складаннЯ l виконаннЯ розлису.Цержавного бю:жп \ храrнл

ЗАТВЕРДЖУЮ

2282

/, : в2 1 |

1 lДa Ji

iлч1tр д,пL{.ь ti].., _ .иа|

Пого-l;кено*+

(посала)

(пiлпис)
м.п.

довцкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв на 202l

Номер

.Щата 08 грудня 2021 року
Вtlд бюджету МlСL{ЕВИЙ
коД за сдрпоу та найменування бюджетноi установи, найменування MicTa, РаЙону, областi 00301990
чернiвецький фаховий коледж технологiй та дизайну MicTo Чернiвцi, Чернiвецькоi областi
код та назва вiдомчоТ класифiкаuii видаткiв та кредитування бюлжегу 06 Орган з питань освiти i науки
ко_] та назва програмноi класифiкачii видагкiв та кредитування державного бюлжеry
(ко.] та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитуВання мiсцевих бюлжетiв(код та нtвва ТиповоТ програмноi
lс-lасlrфiкаuii видаткiв та кредитування мiсцевих бюлжетiв)* 0бl l l0l "Пiдготовка калрiв закладами фаховоI
пере.lвишоТ освiтИ за рахуноК коштiв мiсцевого бюджету''

__-TJBa
, _ jNLrно\liчноI класифiкачii видаткiв бюлжеry

piK
6

\\-л
\\?
\;

Найменування

Сума змiн (+

загальни й

фонл

спецiмьний
фонл

рАзом

l 2 3 4 5

l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 0 0 0
1.1 поточнi вIlдаткll 0 0 0

Заробiтна плата -60000 -60000
Нарахування на оплату працi -5872 -5872
П редм ети, м атер i а-lти, обладн ан ня та i н вентар 44000 44000
Пролукти харчування -2з517 -235l7
Оплата послуг (KpiM комунальних) l 6000 lб000
оплата теплопостачання -60430 _60430

Оплата природного газу 179200 179200
стипендii -6 1601 -б1601
lншi виплати населенню -27180 -27780

1.2 Капiтальнi вlrдатк}l 0 0
1.3 Надання BHyTpiulttix кредlIтiв
l..l Надання зовlriшнiх кредllтiв

иректор коледх(у

kола ПЕкАРСЬкиЙ /2
ний бухгалтер

frаталiя ЧоБАнУ
(власне iм'я прiзвище)

рPJ

э



Додаrcк l l
до lнструкФi про склщsнм i виконанш р]шсу ДеF,жsного бющgrу
Украiни

В.о. ди ,Щепартаменту освiти i
вецькоТ ОЩА

довцкА
про змiни до кошторису на 2021 piK

Номер

Дата

rовий коледж технологiй та Mlcтo областi

20.1

lкацll видаткlв та я ни з питань освiти i н

ц i щ ,тlо,Frrноi шасифiкацii вщаткiв та крсдшryинм мiсцевих бюдмi{tол ъ ши Тнпоюi протщпоi щифiшii вшпiв та кредltгущння мiсцевих
впщоI ocBiTE ]l рaхуf,ок коштiв мiсцевого бюджету''Пi:сгава Розпорядження: ЧОР Ns 537 вИ |4.12.2|p.

Наймекування
Сума змiн (+

загальний

фнд
спецiа.пьний

фнд
рАзом

l 2 3 4 5

НАJХОДЖЕННЯ - усього 0 7840 7840
у тому числi:

l доходи фозписати за кодами gасифimчii лохолiв бюлхсп,)

IHuti dэсерела власнлlх наdхоdэсень бюdжепнltх успанов 0 7840 7840
Кошu, u1o оmрчмуюmь бюdасеmнi успонвч Bid папрuелсm, ореФлilчiй,
фiлчнu осiб по Bii iншш бtdжmнчх усmпв Ом оuкононня цiлм wйiв, у
поttу чuслi звоdiв э вidчуасення 0м суспLlычх попstеб эшалыц oiшok по
рlчiщенчх но Hux iншш об'скпiв нерухшео юiцq tцо пербувоюпь у
прцмпнiй власпоспi фiзччнtlх обо юрuOччнчх осiб

0 7840 7840

фiнонсування (розпuсаmч зо кйалч ноdФiкочil фiхшqюнм бldппу зо
п шол боре овоz о зоб ов'яза н н я)

пвернення KpeduпiB do бюdжепу (розпuсопч эа кфанч пFлzFюяноI моафiкацil
шlопкiв па креduпуван ня бюOхеmу, l<JlосlлфiкоцiI креОuплванж 0dжепу)
ВII:IАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДttТIВ - \ сього 0 7840 7840
} тому числl:
видатки (розписати за кодами економiчноi класифiкацiТ
видаткiв бюджету)

Поточпi впдатки 0 7840 7840
22ш

2280

2282

Використання ToBapiB i послуг 0 7840 7840
.Щослiдження i розробки, oкpeмi заходи по реалiзацii

державних (регiональних) програм 0 7840 7840

OKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiона.rьних)
програм, не вiднесенi до заходiв розвитку

0 7840 7840

надання кредитiв з бюджету (розписати за кодами
класифiкацii кредитування бюджету)

ýь4

Керiвник

Микола ПЕкАРсЬкиЙ
(масне iм'я прiзвище)

20.|2.2021
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8

Погоджено**

(посала)

(пiлпис)
м.п.

довIдtА
про змiни до плану викориgtання бюджетних коштiв на 2021 pik

Номер

Дата 20 грулня 2021 року
Вид бюджеry МIсЦЕВИЙ
код за едрпоУ та найменування бюджетноi установи, наймен5вання MicTa, району, областi 00301990
Чернiвецький фаховий коледж технологiй та дизайrrу MicTo ЧернЬцi, Чершiвецькоiобластi
код та нЕвва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредrгумння бюдссгу (Б оргав з пЕтаЕь освiтш i науки
код та назва програмноi класифiкацii видагкiв та крлrrryваJlня державною бющtgгу
(кол та н:вва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредrryвання мiсцевж бюдlrсегiв(код та HiltBa Тиловоi програмноТ
класифiкацiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюдкетiв)* 0бl110r ''Пiдготовка калрiв закпадамн фаховоI
пердвищоi ocBiTll за рахунок коштiв мiсцевого бюдrкет5l''
Пцсгава
Ko.t ехоноviчноТ класифiкацii влцаткiв бюджеry

.Ще

Найменування

Сума змiн (+

залальний

фонд

Спецiалlьний

фнд
рАзом

2 3 .t )
l ВIIДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 0 0 0

1.1 Поточнi видатки 0 0 0
Заробiтна ллата 60000 60000
Нарахування на оплаry працi 5872 5872
Предмети, матерizши, обладнання та iHBeHTap з6657 36657
Оплата послуг (KpiM комунальних) I97 61 | l9767l
оплата теплопостачання -з0000 _30000

Оплата природного газу -270200 -270200
|.2 Капiтальнi видатки 0 0
1.3 Надання внутрiшнiх кредитiв
l.-l Надання зовнiшнiх кредитiв

,/)
----:-).+ ,/
--g?-z--z-z

.Щиректор коледя(у

ra пЕкАрсъкш1
й бухга_лrгер

Наталiя ЧоБАн}-rа
Рtаспе 

iн'я прiзвище)

20 грулня 202|р.

(власне iм'я прiзвище)

о

1r а,
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довцкА
про змiни до кошторису на 2021 piK

Номер

.ЩатаВид Мiсцевий

та назва вiдомчоi к, llB

Mlcтo областi

06Код та назва
ни з питань освiти iiкацii видаткiв та

Код*+
Найменувавня

;----'-LyMa змlн [+. -)

Загальний фонд
Спецiальний

фонд
рАзом

l

з 4 5

22з4l0 223-110

250 l 0000

-542з4 -5.123-1
25010I 00

-856 l -85б1
250 1 0200

-46591 -4б591250l 0300

918 9IE
;; ; ;;; ;;;;; : ":;, : :::: :"::,,: :," "u 

u кл о с uф i к ац i i, фi,Пiува l,,lл бЙ m у за
0602 l 00 0

2,77644 ] --6-1]

у тому чиспi:
пАлАtrпл КРЕДИТIВ - усього 22з410 2231l0

2000

2200 22з410 2234l0

2280
2234l0 2234l0
22з4l0 2234|0

2282
22з410 2231l0

?;}.ь

i1 1?!!|* : *" н а da ю tп ься б ю dэсе п н tlM u у сm а н ов aMu зz i d н о з .ц



довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних

Номер

,Щата
Мiсцевий

Додаrcк 9
до IнсФукцii про сШruцвнш i викошнш розпису ,Щержавноrc бюшсry Украiни

коштiв на 2021 piK
l0

21.12.202l

Пого.tliено**

(щ.шс)
дi_IL

Вил бюлжету

код за едрпоу та найменування бюджетноТ установи, наЙменування MicTa, району, областi 00301990
чернiвецький фаховий коледж технологiй та дизайну MicTo Чернiвцi, Чернiвецькоi областi

Щепартаменту освiти i

Код та назва вiдомчоi кацll видаткlв та з питань освiти i

Код та назва п Hol

rllсцевого

lкацll вцдаткlв та
( ХО,] Та НаЗМ ПРГРаМНОi КЛаСИфiКаЦii ВИДаТКiВ Та кредкDrвання мiсцевих бюджегiв(код та назм Типовоi прграмнот класифiкацii видаткiв та
r-ý]llтl кtння мiсцевих бюджетiв)* * 0611l01 "П[дготовка кадрiв заrчlадамll фаховоТ передвнщоТ освiти за рахунок коштiв

Kql економiчнОi класифiкацii вИдаткiв бюд<сгУlкод класиФiкаЦii крлгryвання бюлжсгу 2282

Найменування
Сума змiн (+

Залшьнlй

фонл
Спечiа.rrьrий фонл

рАзом

l 2 3 4 5
l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ _ усього 0 0 0

1.1 поточнi видаткtl 0 0
Предмети, матерiа.пи, обладнання та iHBeHTap 68790 б8790
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали -3900 -3900
Оплата послуг (KpiM комунальних) 50000 50000
Видатки на вiдрядження -26000 -26000
оплата тегlлопостачання 14000 14000
Оплата електроенергii -1 00000 -100000

оплата iнших енергоносiiв та iнших комунtшьних послуг -2000 -2000
OKpeMi зжоди по решiзацiiдержавнж (регiональнж) про.рuм, n" "iдп"сэпйlйоБрозвитку бl0 б10
lншi виплати населенню -1 500 -1500

1.2 капiтальнi видатки 0 0
1.3 Надання внутрiшнiх кредитiв
l.,1 Надання зовнiшнiх кредитiв
*

./)

ла пЕкАрсъкиЙ
-dfr'frТ;'чоБлIту(власне iм'я прiзви

21.|2.202l

(власне iм'я прiзвище;

о


