
зА,l,вЕр/_lжЕl lо
Ilаказ Мiнiс,герства фiнансiв Украirrи вiл 28,0l,2002 N!57

(у релакчii наказу MiHicTcpcl,Ba c|lirraHciB Украiни вiд 04, l 2,20l 5 N! 1 l l 8)

Зо,.*.рл*.,,ur, y .yn i 67 355 900

Шiспtdесяпl ciл,l ,liльйонiв lчlpllcпcr п'япdесяпt п'яlпь пtлtсяч

dев'япtсопt ?рuвень

|r,1. шuооl,,, i, у,,1цrп.r, u1

Заступпик директора fl,епартаменту охорони здоровiя,

начальник управлiння економiки

кошторис на

Вид бюджету _
код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджетУ 07 Деп,

код та назва програмнот класифiкацiт видаткiв та кредитування державного бюджет,

(код'ганазВаПроГраМноТкласифiкаItiiвиДаткiв'гаI(реДиТУВаНнямiсцевихбюлжетiв(коДта
класифiкацiТ видагкiв та кредитiвання мiсцевих бrодже,гiв 

' '"*"u":::_i:,.,асифiкацiТ 
видат

бюДжетiвмiсцевого.u'оuр,оуuuпня,якiнезастосоВую.ГЬrrрограмно.ЦiЛЬоВоГомо.гоДУ)
Пi kлпrько-пк|,uлеDськ{, dопомоеа во?iпlнuм, пороdittлям пt,

WфiШЯl

кЕкв/кк

Найменування Код

Усього на piK

рАзом
загальний

(lонл
спецiальrrий

()онд

х 66 315 900 1 040 000 67 355 900

х 66 з15 900 х 66 зl5 900

х х 1 040 000

470 000
НадхОДЖенНЯ кош r rb rr чrrсц,ач,""", " у""л,| ",-_--- - u , " ,

-iБо*dr*uп *а,пч,о по*у,u, ulо наdаюmься бюlнсеmнuмu усmапов0,1u

зzidно iз законоdавсmвом ,

250l0000 х 470 000

ocIloBHoIo 250l0l00 х 325 000 325 000

250 l 0200 х
Надход>tсення бюджетних устанOts

250 l 0з00 х 145 000 l45 000

250 l 0400 х

25020000 х

х 570 000 570 000

х
llluLl OOхUUuIPU5llцLUlllцJ"","""|",",",-,-,,a-,i|:,,_!:_,,..i.,|.,,,|:,.,;,.,;r_,_,_,:_,;Z:;;;;;;;1;;;;;;

@t,tсttс!'liкttцii'фiн0llcувtПffrябtod,ttсепtузсtпtltпoлt
х 570 000 570 000

б о tэzо во zo з о б ов'яз clll н я)

602400 х 570 000 570 000
Кошти, що перелаютьс,l
(спечiалы,rого t]lоrrла)

iз заt,ального tllоrlла бrодrкета до бtоджета розв14тку

х х х
поверненItякреduпtiвdобюd,нсепtlt(розпttсаtttttзсtкоdсtмttпро?рсl,vноiКilасuQliкацii,
BttdctпtKiB tlta KpedttlttyBanHo б,оd,нiеt,iу, KпacttQliKcп,lii крес)tttп),вання бюd,ltсепt1)

х бб 315 900 1 040 000 67 355 900

2000 66 315 900 470 000 66 785 900

2l l0
2ll1
2|12

2l20
2200 66 315 900 470 000 бб 785 900

22|0

2220

22з0

01993730 К utB ськuй ллiськuй п олоzо в uй бу D uн о к



Усього на piK

В"даrк" rа за*ол"iпБiЙоппго призIIаченIIя

оп.rата водt,п,,сr айп няБ оодЪййд-ilй

olcpcM i захо7lи po,,u и.rп) пБ рЙ, iЙцiтf,Ф*ББiБ

дер)Itавних (рогitlнальних)Бйй JйБе.й;;

Hix боргових зобов'язань
ня зовttiшнllх боргових юбовLIзаrь

та поточlli траllсrllерти пiдприсмс гвам (ycTanor.rr, ор.uпirоцi"r)

тa мiжнародним оргаrriзацiям

Виплата пс,,.iй i,,ЪпБrБй

tIпIl вIлплати IIаселсIIнIо

Iншi поточнi видатки

КалiталыIе будiвницtво
Капiтальuе будi"ЙцrЙ 1 нltя) itltuих об'екБ

житлового (lонду (примirцеrrь
iнrпих об'с:к,гiв

iпteHb)
,I та реставрацiя ilIших об'сктiв

Капiтальнi траIlс(lерти iнrlя illlлих piBHiB
,га мiжнаролним органiзачiям

нtля iнших piBtliB

Надання зовнiшнiх
Нерозподiленi видаткп

Головний лiкар

Головний бухгалтер

м.п. х*,}

+* Супtr пlrосrlвllяI,гься за кодолt вirtповiдно ло к.tпсиt]ltкаlrii
*** Заповнtос.гься розпорядIlиt(аNlti нrrжчого 1liвня, KpiM головllих
дерlкавнолtу бlодrкетi

l l сiчlul 2()18 PoK.l,
(ч llc!o, .|l icrl l | ь, р i li)

, у ряllку "1-IАДХоДЖЕННЯ- усього''

М.В. Макапенко
(iпitlitt.чtt i прiзвutце)

Л.В. IJlолохъ
(i lli ц iq!u i пPirBllllle)

вищих tIавчшьних закладiв, якилt бсзпосередньо BcTatloB:letri призначення у


