
зАтвЕрджЕно
Наказ Мiнiс'Iкрства фiнансiв Украi.ни
28 сiчня 2002 року № 57
(у редакцii. наказу Мiнiс'Iкрс`Iва фiнансiв Укра1.ни
о4.12.2015 № 1118)

Затвфджений у сумi  два мiльйошI шiстсот шiстъ тисяч

23327927  Уп ОМИСЛОВОСТi Ха кiвсько.].обласно.і.де жавно.і.адмiнiст
(код за €дПОУ та найменувашя  бюджепIоi. установи)

(найменувашш мiста, району, областi)
вид бюдж дЕржАв1шй

код та назва вiдомчоI класи iкацil видаткiв та вання бюдж 790  ха кiвська обласна д жавна а"iнiс
код та назва про1рамно1. класифiкаIhl видаткiв та кредигування державного бюдже'1у  7901010  Здiйснення виконавчо.і влади у

кiвськiй областi

(код та назва проIрамноi. класифiкацi.I видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Т1п1ово1 1рограмно1
iкаIhi. видаткiв та аIшя мiсцевих бюджетiв

(грн)

Найменувант код
Усього на рiк

рАзомЗагальний фонд Спецiаjlьнийфонд

1 2 3 4 5

НАдХОдЖЕННЯ - усього х 2 606 600 2 606 600
Надходження коштiв i3 загального фоцду бюджету х 2 606 600 х 2 606 600
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, у тому числi: х
Надходження вiд плати за послуг'u, що надаються бюджетними

25010000 х
установами згiдно i3 законодавством
(розписати за підгрупами)
Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за пiдгрупами)
iншi надходження, у тому чuслi: х
іншi доходи (розписати за кодами класифiкаці{ доходiв бюджету) х
фiнансування Фозпж ати за кодами класифiкацi.{ фiнансування хбюджеrі!рі за типом боргового зобов'язатя)

поверненнякредитiвдобюджету(розтсатзакодамипр;гр-амйt х
іЁUі_ЭqщкiвтакредитуватябюджетI'ту,тасифiкацi.і х ** **

ВИдАТки тА нАдАнНЯ КРЕдИТ1в - усього х 2 606 600 2 60б 600
Поточні вида" 2000 2 606 600 2 606 600
О1шата працi i нарахування на заробiтну плату 2100 2 456 000 2 456 000
Оплата праці 2110 2 013100 2  013  100

Заробiтна плата 2111 2 013100 2013100

Грошове забезпечення військовослужбовцiв 2112

Суддів ська винагорода 2113

Нарахування на оплату працi 2120 442 900 442 900
Викорис'Iання товарiв i послуг 2200 150 600 150 600

Предмети, матеріагIи, обладнання та iнвешар 2210 14 300 14  300

Медикаменти та перев'жувальнi матерiали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 131300 131300

Видатки на відрядження 2250 5000 5000
Видатки та заходи спецiаjlьного призначення 2260



1 2 3 4 5

Оплаm комунальних послуг та енфгоносі.і.в 2270
Оплата теплопосг1ачання 2271

Оrілата водопостачання та водовiдведення 2272

Оruюта електроенергiГ 2273

ОпjіаrгIа природного газу 2274
Оплата iнших енергоносі.iв та інших комуналъних послуг 2275

Оплата енергосервiсу 2:IJ 6
дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацil. державних фегiональних)про1рам 2280

дослідження i розробкu, окремi заходи розвитку по реал:iзацi[ державних 2281

Фегiональнш) програм
Окремі заходи по реалiзацi{ державних (регiонамэних) програм, не вiднесенi до 2282
заходiв розвитку

Обслуговування боргових зобов 'язань 2400

Обслуговування внуIрiшнiх боргових зобов'язань 2410

Обслуговування зовнiшнiх боргов их зобов 'язань 2420

Поточнi трансферти 2600
Субсидii. та поточнi трансфер'Iи пiдпри€мс'Iвам (ус'mнов ам, органiзацiям) 2610

Поточнi трансффти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620

Поточнi трансфер'" урядам iноземних держав та мiжнародним організаціям
2630

Соцiальне забезпечення 2700
Виплата пенсiй i допомоги 2710

Стипендіi 2720

Iншi виплати населенню 2730

Iншi поточнi видатки 2800

Капi"льнi в ида" 3000

Придбання основного капiталу 3100

Придбання обладнання i предметiв довгос'1рокового корис'Iування 3110

Капiтаjшне будiвництво (придбання) 3120

Капimjшне будiвництво (придбання) житла 3121

Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'€ктiв 3122

Капiтальний ремонт 3130

Капiтальний ремонт житлов ого фонду (приміщень) 3131

Капiтальний ремонт iнших об'екhв 3132

Реконструкція m рес'Iаврація 3140

Реконстрvкцiя житлового фондv (п|эимiщень) 3141

Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'€ктiв 3142

Ресmврація пам'я1Ок культури, iс'юріi' та архiтектури 3143

Створення державних запасiв i резервiв 3150

Придбання землi та нематерiаtlьних активiв 3160

Капiтшьнi трансферти 3200
Капiтаjlьнi трансферти пiдприемс'Iвам (ус1ановам, органiзацiям) 3210

КапiтатIьнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220

Капimльнi трансфер'пI урядам iноземних держав m мiжнародним органiзацi"
3230

КапiтатIьнi трансферти населенню 3240

Надання внутрiшнiх кредитiв 4110

Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв 4111

Надання кредитiв пiдприсмствам, установам, органiзацiям 4112

Надання iнших внутрiшнiх кредитiв 4113

Надання зовнiшнiх кредитiв 4210
Нерозподiленi видатю1 9000

Начальник Управлiння розвитку пром исловостi Харкiвсько.і. обласно.і.
державно.і. адм iнiстрацi.і'

Головний спецiалiст-бухгалтер Управлiння розвитку
обласно.і. державно.і. адм iнiстрацi.і.

12 сiчня 2021
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о класифiЕсацii` кредtтування бюджету та не враховуеъся у рядку "НАдХОдЖЕННЯ -усього"

Володимир М1ЩЕНКО

Зiна.йа ОНОПР1€ НКО

юня, крiм головних ро`шоряzщшdв та національних закладв вщоi освiпI, m" безпосеред1ьо встаноы1ені призначешя у державному бюджеп.


