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Заверджений у cyMi

,Щв аdця mь п'я tпь мiл ь й о HiB
lBictпi п'яmь muсяч mрuспла

dваdцяtпь шiсmь zpune+b

01993687

_'_* 25 205 326 zpb

кошторис на

KaiBcbKa Micbna dumяца tо,tiнiчна mуберкульозна лiкарня

1 g сlч ?018

(код за едпоу та наймецвання бюджетноi установи)

вид бюджету

код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджеry

мiсцевuй

07

"Депарtпаменm охоронu зdоров'я вuконавчоzо ореану Кulвськоi MicbKo:i раtч (кмш),'
код та назва програIvrноi кЛасифiкацii вИдаткiв та кредиryъання державЕою бюджеry
(код та нЕвва програмноТ класифiкацii видаткiв та кродитування мiсцевих бюджетiв (код та назва
ТиповоТ проГрамноi класифiкацiТ видаткiВ та кредитувацня мiсцевих бюджетiв / ТимчасовоТ
класифiкацiт видаткiв та кредитуваЕня для бюджетi мiсцевого самоврядуванrrя, якi не застосов}.ють
програл.tно-цiльового метолу) l

0712020

|' Спецiалiзована сmацiонарна Jиеduчна dопомоzо населенню''
грн.

Наймешуванпя Код
Усьою на piK

рАзомзага.гlьний

фонд

спецiальний

фонд
НАДХОДЖЕНfIЯ _ чсьоrо х 25 105 326 100 000 25 205326

Надходжеппя коштiв iз загальпого фондч бюджетч х 25 |05 з26 х 25 105 326
Надrоджеппя коштiв iз спецiальпого фопду бюджетч, y томy чпслi : х х 100 000 100 000
пддхождеппя вiд платr за послугп, що цадаються бюджетпимп

уgцlповамп згiдпо iз закоподавством 2501шю0 х

(розписати за пiдгрупами)
llлата за послуги, що н4даються бюджетrими Установаrrrи згiдно з ix
основною дiяльнiстю

250l0100 х

На,дходження бюджетних устаЕов вiд додатковоi (господарськоi) дiяльностi 250l0200 х

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010з00 х
Надходження бюджетних установ вiд ралiзацii в устаноыIеному порядку
майна (KpiM нерухомого майна) 25010400 х

iпшi джерела власппх падходжепь бюджетнrrх yстднов 2502ш00 х
iрозписати за пiдгрупами)

Благодiйнi внески, гранти та дарунки 25020l00 х

кошти, що отриму,lоть бюджетнi установи вiд пiдприемств, органiзацiй,
фiзичних осiб та вй iнших бюджетних установ для виконання цйьових
заходiв, у тому числi заходiв з вiдчужеяпя для суспiльних потреб земельнlтх
дiлянок та розмiщення яа них iнших об'екгiв

25020200 х

Кошти, що отриIчrуоть вищi та професiйньтехнiчнi навча.llьнi заклади вiд
розмiщення на депозитах тимчасово вiльнtо< бюджетних коштiв, отримtlню(
за надання платнrD( посJryг, якщо таким закпадаIt{ законом надано вйповiдне
прalво

25020300 х

iшшi !адходженпя, у тому чшслi : х 100 000 100 000
iплui dохоdu (розпuсаtпu за коdамu масuфiкацii loxodiB бюdсrcеmу) х

фiпансування (розпuсапu за KolaMu мосuфiкацii фiнансуваппл
бюdмеmу за muпом борzовоzо зобов'лзання) х l00 000 100 000

Кошти, що пердаються iз зага.ltьного фонда бюджета до бюджета розвитку
(спецiального фонда)

602400 х 100 000 100 000

поверпепня креduпiв lo бюllсепч (розпuсаtпu за коdамu пDоzDаrrноI х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 25 l05 326 100 000 25 205 326
ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 25 105 32б 25 105 326
Оп.гlата працi 21 l0
3аробiтна плата 2l1l
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2\|2

х



i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii державних

i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реЕrлlзац1l державних

заходи по реалiзацii державних (регiонмьних) програм, не

та поточнi,трансферти пiдприемствам (установам, органiзацiям)

поточнi трансфрти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям

Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним
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(iнiцiмч i прiзвш|е)
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(iнlцiщч i прiзвuutе) .
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wою piBM, KpiM юловш розпорялrпкiв та начiоншш вицш ншчшш зшадiв, яш безпосерсдьо встшовпенi

бюдкетi


