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41029843 департаментземельних ресчр ciB ВiнницькоI Micbкoi ради

(код за СДРПОУ та найменування бюджетноi уставови)
м.Вiнниця

(найменування Micтa, району, областi)
Вйд бюд)i€ту Miсцевий бюджет ВiнницькоТ Mic ькоI територ iальноi громади

код та назаа вiдомчоТ класифiка цiI видаткiв та кредиryвання б хетY 36 орюд ган з питань земельних вiдносин

код та назва програмноi класиф кацiI видаткiв та кредиryвання дерх<авноrо б жету

(код та назsа програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryва8ня мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноi класифiкацil
видаткiв та кредитування мjсцевих бюджетiв- 361016О Керiвництво i упраsлiння у вiдловiднaй сферi у Micтax (Micтi Киевi),
селищах, селах, територiальних громадах )

Усьоrо на piK
код

заrальний фонд спецiальний фонд
рАзом

1 а 4 5
нАдходжЕННЯ . усьоrо х 8 713 681,00 22 000,00 8 735 681,00

бюдНадходження коцJтis iз загального фонду 8 71з 681,00 8 71з 681 00
l]адходr<ення ко!,лiв iз спqцrального фондуЪБдiБуl тому числl 22 а00 0о 22 000,0а

ёвавамч зеlёна iз заханаOавсmвом
плаmч за послуzч, що н

25010000
{розписати за пi ами)

а власнчх наdхоdжень бюOr<еmнuх 25020000
(розписати за пiдгрупами)
lЧai наdхоОження, у пому ччслi

iнчi ёахаdч (розпчсаmч за KoOaMu класчфjкацл dохаdiв бюdхеmу)

mчпом бар zoBa ео 3абав'я зан н я )бюOжеm за 22 000,00 22 000 00
Фi н энсу в а н ня з а ак m uBH u Mu опБр i ф AMu 600000 22 000,00 22 000 00

з м н u абся elB еа пiвкавuх ioa m Ь 602000 22 000,00 22 000 00

бюdжеп
Кафmч, що переdаюпься iз заеальноёо фрнОу бюажеmу dо

у розвчmку (спецiальнаzо фанdу) 602400 22 000 00 22 000 00
павернення креOчmв 0а бюdжеmу (розпчсаmаЗе кбddйГ

про?рам8аi класчфiкаФ вчdаmкiв mа креdumування бюФкеmу,
|ласчфiкацii креОOпування бюажеmу)

видДТки тА |rАд^ ня
КРЕДИТlВ _ усього

8 7,1з 681,00 22 000,00 8 735 ба1,00

Поточнi видатки 2000 8 713 681,00 8 713 681,00
Jплата працi iнарахування на за робiтну плату 2100 7 938 905,00 7 9з8 905,00

оплаmе працi 2110 6 507 299,00 6 507 299,00
lTHa платаза 2111 6 507 299,00

Грgшоsе забезпечення вrйськовослужбовцiв 2112
Суддlвська винагорода 211з

Нарахування на оллаmу працi 1 431 606,00 1 431 606,0а
Вчкорчспання moBapiB i послуе 774174,00

Предмети, маJерiали, обладнання та iHBeHTap 221а 265 5з4 00 265 534,00
ПЛедйкамеdти та перев'язувал"нi матервли 2220

уванняПродуlсги 2230
Оплата послуг (KpiM комунальних) 224о 252 900,00 252 900,00
Видатки на вiдрядrкення 225о 4 000,00
Видатки та заходи спецiального прйзначення 2260
Оплата комуналБirrх послуr т,а енерrоHocllB 2270 248 740,00 248 740,00

оплата теплопостачання
Оплата водопосrачання та водовrдsедення .,/ ,/ /./ 2272 1 54з 00 154з,00

А."rZё"- 4

Затверджений у cyмi:
BiciM мiльOонiв ciMcom mрчdцяmь
п'япь пчсяч lцiсmсоm вiсiмdесяm
оdчн .рчвня 00 копiйок (8 7З5 681,00

.\

Найменування

г---7-1

-

6 507 299,00

г-rпq
т-1adбт------jT

| л 2271

4 000,00



Оплата елекгроенерrii 227з 148 4з1,00 148 4з1.00
Оппата природноrо газу 2274 97 272,а0 97 272 0а
Оплата iнших eнeproнocilB та iнших iомумльних послуг 1494,00 1 494 00
Оллата енергосервiсу 2276

Досл iмеп хя i роз робхи, окФПГaаГоДГПо рaaЛТаП[
державних (регiональнхх) проrрам 2280 3 000,00 з 000,00

Дослiдження i розроб(и, oкpeмi заходи розвитку по реалiзацii
державних (регiональних) програм 22в1
oKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiональних)
програм, не вiднесевiдо заходiв розвитку 2282 3 000,00 3 000 00

О бс лу еовув а н н я борёоечх зобоdязань 2400
Обслуговувавня внлрiшнiх боргових 5обовЪзам 241о
Обслуговува8ня зовнiLцнiх боргових зобов'язань 2420

Поmочнi mрансферmч 2600
Субсидii та поточнi трансферти пiдприемствам
(установам, органiзацiям) 2610
Поточнi трансфертй органам державного управлiння
iFtL!их piBH]B 262о
Поточнi трансферти урядам iноземних дерхав та
мiжнародним органiзацiям 2630

Соцiальне забезпечення 2700
Виплата пенсiй i допомоги 2710
СтипендiI 2720
lншi виплати населе8ню 2730

lнш] поточнi видатки 2800 602,00 602 00
Капiтальнi видатки 3000 22 000,00 22 000,00

[lридбання основного капiталу 3100 22 000,00 22 000,00
Придбання облад8ання i предметiв довгострокового
користування 31 10 22 000,00 22 000,00
Капiтальне будiвництво (придбання) з120

Кап]тальне будiвництво (придбання) житла 3121
Кап тальне будiвництво (придбання) iнших об'екr в з122

Капiтальний ремонт з130
Капiтальний ремонтжитлового фонду (примiщень) 3131
Капiтальний ремонт iнL!их об'октlв 3132

Реконструкцiя та реставрацiя 3140
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'екг в з142
Реставрацiя лам'яток культури, icтopii та архiтектури зl4з

Створення державних запасiв i резервLв з150
Придбання землi та нематерiальних аfiивlв з160

Капiтал bHi тра8сферти 3200
Капiтальfi i тра8сферти пiдприоlvствам (установам,
органiзацiям) з210
Капlтальнi трансферти органам державного управлiння
iнt!их piBHiB з22о
Калlтальнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям з230
капiтальн] трансферти населенню 3240

4110Надання вв!прilлнiх кредитiв
411 1Надання кредитiв органам дерхавного улравлiння iнцих piBHiB

Надання кредитiв пiдпри€мствам, установам, органiзац]ям 4112
Надання iнцrих внлрiщнiх кредитiа 4113

Надання зовнiшнiх кредитiв 421а
Нерозподiленi видатки 9000

Людмила МАТВlЙЧУк

Диреfiор департаменту
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