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3атверджений у cyMi
два мшьчона чоmчрчсmа сlмоесяm
BiciM mчсяч 0вiсmi ёев'яносmо оdчн
ерчвня 00 копiйок(2 478 291,00 ерн.)

Засmупнuк Micbчoeo еоловч з
пчmань 0iяльносmi вчконавччх

opeaHiB, 0чрекmор
dепа р m а м ен mу со цi ал ьн oi'

п ол i m ч кч Днi п ро вс bKoi м i с bKoi'

Fdуфf;г*шдлуБний

кошторис
на 2021 piK

збз67882 комунальний заклад (Днiпровський мiGький соцiзльний ryртожит9кD ДнiпровсЬкоi Micbкoi ради
(код за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)

(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджеry (бюджет.ЩнiпровськоТ MicbKoT територiальноI громади),

код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджеry

(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитуВання мiсцевих бюджетiв (код та на3ва ТиповоТ програмноТ

класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)*
0813,1 1 1 Утримання закладiв, що надають соцiальнi послчги дiтям. якi опинились ч складних життевих обставинах. пiдтримка

фчнкцiончвання дитячих бчдинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей ).

ження коштiв iз спецiального
плаmч за послуеч, шо

зеiOно iз законоOавсmвом

ння коlлтiв iз загального

iншi dохоёч (розпчсаmч за KoOaMu класчфiкацii dохоёiв

проерамноi класчфiкацГi вчOаmкiв mа креOumування бюOх<еmу,

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ
КРЕДИТlВ - усього

х 2 478 291,00
t Г, a/-Jt

2 478 291,00

Поточнi видатки 2000 2 478 291,00 2 478 291,00

оплата працi i наDахчвання на заробiтну плаry 21 00 2 252 898,00 2 252 898,
Оплаmа працi 2110 1 843 582,00 .l) / 1 843 582,00

заробiтна плата 2111 1 843 582,00 W/{ l 1 84з 582,0с

Грошове забезпечення вiйськовослркбовцiв 211
Суддiвська винагорода 211

нарахчвання на оплаmv працi 2120 409 316,00 409 316,00

вuкорчсmання mоварiв i послvе 2200 225 39з,00 225 393,00

Найменування
код

усього на pik
рАзом

загальний фонд
спецlальнии

1 4 5

2 2 47а 291
х 2 478 291 х 2 478 291

х

2501 000(
х

)озписати за пiлгочпами)
0жерела власнuх наdхоdжень бюdжеmнuх Vсmанов 2 х

)озписати за пiдгрчпами)
наdхоdження. v mомч ччслi: х

х

фlнансування (розпuсаmч за kooaMu класчqlкащl qlнансування
1юOжеmч за muпом бореовоео зобов'язання)

х

повернення креочmlв оо оюожеmу (розпчсаmч за kooaMu х

цпаа tйiкяt ti'l' кпсёt tmvаання бкldх<сmчl х



Бухеалmер

P,upeKmop /о^-слВiталiй СоВА
(пiдпис)

uJ2 
- 

1ЛюдмилаРОМАНЮК
(пiдпис) f

вiдповiдно до класифiкацiТ кредитування бюджету та не враховусться у рядку "нмходжЕННЯ - усього''.
4 нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiввицоi освiти, яким безпосередньо

бюджетi.


