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MlcbKol

(код та на3ва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ проrрамноТ
класифiкацii видаткiВ та кредиryвання мiсцевиХ бюджетiв)* ,9615031 УтриманнЯ та навчально-тренувальна роботакомунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл ) -

Найменування Код
Усього на piк

рАзомзагальний фонд
спецiальний

фонд
,|

2 з 4 5
НДДХОДЖЕННЯ - УСЬОГО х 9 379 375, 3 904. 9 383 279.

frадходження ко!цтiв iз загального фонду бюджеry х 9 379 375,0с х 9 з79 375
|-|адходження коштiв iз спецiального фонду бюджетч. 

'ToMv 
числi: х 3 904,00 3 904,00наохоФкення BiO плаmч за послуеч, що iаdаюmься

бюФкеmнuмu усmановамч зеiОно lз законоdавсmвои 2501 0000 х
з 904,00 3 904,0с

)озписати за пiдгрупами)
llлаmа за поqlуеч, uцo наёаюmься бюO>кеmнuмч
усmановамч заЁяо з rХ основною ёiяльнiсmю 2501 01 00 х

3 904,00 3 904,00
lHuJl ох<ерела власнчх наохоФкень бюФкеmнuх чсmанов 2{,02000с х

(розписати за пiдгрупами)
iншi н аёхо0*€йi J Боiу i uйГ х
iHtui 0охоOч (розпuсаmч за KoOaMu класuфlкацlidоiоdlЪ
бюФкеmу)
Еlнансування (розпчсаmu за коOамч класuфiкашТ фiнансування
1юOlкеmу за muпом бореовоео зобов'язання) х
повернення креочmlв оо оюФкеmу Фозпчсаmч за коdамч

проерамноl класчфiкацfi вчёаmкiв mа креёumування бюOжеmу,
кл асuфiкац't кре0 umyBaH ня бюOхсеmу)

х

х
ВИМТКИ ТА НДДЦННЯ

КРЕДИТlВ - усього
х 9 379 з75,00 3 904,00 9 з83 279,00

Поточнa видатки 2000 9 з79 375.00 3 904, 9 383 279,00
оплата працi i нарахування на заробiтнч пЪапr 2100 8 803 697,00 8 803 697.00

Оплаmа працi 2110 7 216 145,00 7 216 145l
3аробiтна плата 2111 7 216 145,0о 7 216 145
Грошове забезпечен ня вiйськовосл!окбовцЬ 2112
uуддlвська винагорода 2113

парахування на оплеmY працi 2120 1 587 552,00 1 587 552,00
Вuкорчсmання moBapiB i пdёлуе 2200 575 678,00 3 904,00 579 582,00

предмети, матерiали, обладнання та iнвентаб 2210 1 786, 1 786,0с
Медикаменти та перев'язувальнi матерiалм 2220

J,\Д



, oкpeмi заходи розвитку по

заходи по реалiзацii державних

та поточнi

органам державного

урядам iноземних держав та

виплата пенсiй i

органам державного

урядам iноземнихдержав та

органам державного

flирекгор '/ Григорiй Король2021 р

Головний бцгалтер ,/- lрина ycaHiHa

кодом вiдповiдно до класифiкацiТ кредиryвання бюджеry та не враховуоться у рядlry,нмкод}кЕННЯ - усього''.lдниками ни)lclого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних зilоадiв вищоi освiти, яким безпосередньо
у державному бюджетi.


