
ЗАТЗЕРО-ЄНО

на): хід-іспити от:-чт Утім.
наст гос: роц .ч 57

-.й(у сада-ш папу *.Імаврсĸва' ідиш"- .

Уцоам >

, .

в." 04 гру-,.... 2015 ропу м та)
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2021 ріĸ

20042“ пщси' мп и Пивом:
(ĸод за ЄДРПОУ :: иіичеиупіиия бюджеты успиоии, принципи]

.. Пьшв
(иіииоиупации чпсп, ріиоиус област

дд-2-М-сцпнБони пьвшĸс- и смт щит,: "рисĸ *:сизди .

%й-цщ-ф
Оо'нц : гПа-ч. осэчу : на :»

Вид бюджвту
ĸод " ипм відомит тдсифнĸацн ĸидати “ ĸрчдигупаиия бют-пуĸод и и: пп прогриит шасиФ-ĸацп ишнпш " ĸродмувдиия дари-мого бют-ту(ĸод п мата прогрцчиол тасифіицн пили-пп " ĸрсдиґупдип! місце-их бюджет: [ĸол " ĸаппЇмповол профіцит тпиФл-(ашї "шипи п ĸрепĸуупдиил шсцсиц бюджету .;Шф-дщыюгт

м..-дим: ычль-с: :смц'иьс є:: а» шаг-дни: ыщпьио- сом,-мот шин

надходження пщ' плат за послуги. що падаюґься бюджсчиими
Радом» усииопами зпдио .: :цĸоиодаисшом усщиоо"

Наймоиуиаиия спеціальним“ цапа и-“Фомд у и за пшґрупами у т.ч. за пĸдгрупцми жили,-о... ы

.., ::25010100 25010?00
*

75010300 25010400 25020100 25020200 25020300--нАдхджєння - УСьою .- 3419000---БИЛА КИ АН ННЯ КРЕДИТІВ- сього -Поточні видвтди 34 !90 03 . 34 19000
Оплата п 1 ': нп'тĸуцлнип 54.) .т ,сбтшуплпт 34 190 СО 34 190 00

Оплата та 37 300 00
.

27 300 00

За бітиа [и.-тю
“

27 300 00

Сааієсвĸа аиипсопда
Навх злими на оллат лаĸ
Виĸо истаммя тона в : посп :

он ĸтихач'сшмюч 2230

Видатĸи та заходи спазлыюго призначення
Оплата ĸам ИЗЛЬИІІХ ПОСЛ ". та ЕИЄЗОИОСН'П

Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та СОООБІаБВОВИиЯ 22 72

Оплата слоту тт.-ги 2273

Оплата ли аного га: 2274

ши в:. що ос по ос

Оплата Інших анорганоо'ю та інших ĸомунальних 2275
: :. :
Оплата оио госе » ĸ:
Доспжажения 1 розробĸи, оĸрєш заходи по
.. : . . :; . ... , .

Лостен-вини : родрсбĸи, оĸреш Заходи [плитĸу
' . 0'1- '. 10.004.

Оĸремі заходи по ром/даш? державних
(регіона/їдиш) програм, не шапесот до пхосш

Обсл гос дают богаєих :юбов'иыиь
Обсп гон дают си т штх базових .юбоо'юамвОбсл зов вання :оитштх бо гових :обоа'язвнь 2420

Поточюти ети

2620-2630

Со альнг забвлтцомия 2700-2710--2720------2730
геоа

 

Інші поточні аиґцтĸи




