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Заступ НlI К директора Департаменту охорони здоров'я -
начальник управшння економнси

/

Г,В, лепCJ>КИЙ\

КОШТОРИС на 2019 ртк

25287764 Кшвський млський центр судово-псизаатричноё експертизи
("од:;о ~/.lРЛ()У та нанмвнування бюджеппкяустанови}

м,.Кшв

!д бюджету
код та назва вiдомчоi' класифiкацii' видаткiв та кредитування бюджету

мюцевий

07 Департамент охорони здоров'я вокмр (КМДА)

код та назва програмноi' кпасифгкацй видаткiв та кредитування державного бюджету
(КОД та назва програмпог класифгкацп вилаткгв та кредитування мюцевих бюджетiв (код та назва Типовот програмно]
класифгкацй видаткiв та кредитування мiсuевих бюджетiв! Тимчасовот класифткацй видаткiв та кредитування для
бюцжеттв мюцевого самоврядування, якi не эастосовують програмио-шльового методу)

Спешатзовона стацюнарна медична допомога населенню

0712020

(грн.)

Усього на ртк
Наймеиування Код загальний спешальний РАЗОМ

фонд фонд
ИАДХОДЖПШЯ - усього х 17880500 650000 18530500

Нацхолження кошпв iз загвльного фОJIДУ бюджету х 17880500 Х 17 880 500
Налхолження кошпв iз спешального фонду бюджету, у тому числ]: х Х 650000 650000
надхождення в;д //ЛU/1/11 за послуги, 'ЦО надаються бюджетними устоновами

25010000 600000 600000зидно iз закоподавством х

(розписати за пшгрупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами зпдно з lX основною

25010100 600000 600000шьнзстю х

daдходження бюджетних установ вщ цодатковог (господарськот) шяльносп 25010200 Х

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х

Напходжсння бюджетних уставов вщ реалiзацiI в установленому порядку майна (кртм
25010400

верухомого манна) Х

;/111/; джерепа власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписаги за пшгрупами)

illшi надходжснни, у тому чисп] : Х 50000 50000
[нш] доходи (роэписати за кодами класифлкацй доход!в бюджету) Х

флнансування (розписати за кодами класифзкацй флнансування бюджету за типом
Х 50000 50000боргового зобов'язання)

Кошти, шо передаютъся iз загапьного фонда бюджета до бюджета розвитку
602400 50000 50000(спешального фонда) х

повернення кредит!в до бюджету (розписати за кодами програмно) класифлкацй
** ••видатк!в та кредитування бюджету, класифёкацй кредитування бюджету) х .

ВИДА ТКИ Т А НАДАНИЯ КРЕДИПВ - уеього Х 17880500 650000 18530500
ПОТОЧИI ВИДАТКИ 2000 17880500 565000 18445500
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 2100
Оплата праш 2110

Заробггна плата 2111
Грошеве забезпечення втйськовослужбовшв 2112
Нарахування на оплату npaцi 2120

Використання товартв i нослуг 2200 17880 500 565 000 18445500
Предмети. матертаяв. обладнання та швентар 2210
Медикаменти та перев'язувапьш матертали 2220

с( .



,
L УСЬОГОна ргк

Найменування Код загапьний спешапьний РАЗОМ
фонд фонд

rQpОДУКТИхарчування 2230
,.

Оплата послуг (кртм комунапьних) 2240
Видатки на вi.Щ>ЮIЖСННЯ 2150
Вида1'КИ та заходи спешапьного призначения 226()
Оплата комунавьних поспуг та енсргоносцв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовшведення 2272
Оплата електроенерпг 2273

Оплата природного газу 2274
Оплата iнших енергоносйв та [нших комуиальних IIОСЛ_УГ 2275
Оплата снсргосервi9' 2276

Дослiдження i розробки. окрем. заходи по реалвацй державних (репонапыгих)
2280 17880500 565000 18445500J~aM

Досщдження i розробки. окремт заходи РОЗВИТКУпо реашзацп держанних
228/l12_егiонаДЬJJИ".l~Q!:Q_aM

Окремт заходи по реалтзвшг держав них (репопапьних) програм, не вшиесеш до
2282 17880500 565000 18445500захошв розвитку

Обслуговування боргових зобов'яэань 2400
Обслуговування внутрiшнix. боргових эобов'язань 2-1/0
Обслуговування зовнппних боргових зобов'язань 2420
Ппточн! 'l'paH~JI 2600

Субсидй та поточнi трансферти гпдприемствам (установам, органпашям) 26/и

Поточнi трансферти органам державного управшипя пппих ршнтв 262()

гочн: трансфсрти урядам пюземних держав та мiжнародним органтзашям 2630

Соцiальне забезпечения 2700
Виппата пснстй iдопомоги 2710
Стипсндй 2720
lишi виппати населению 2730
[нш] поточнi видатки 2800
KaniTlIJ!blli видатки 3000 85000 85000
Прндбання основного каппалу 3100
Придбання обладнапня i предмепв довгострокового користувания 3//0
Капгтаяъне бушвницгво (придбання) З120
Капггальне бушвницгво (придбання) жигла 3/2/
Капггапьне бушвницгво (придбання) гнших об'скпв 3/22
Капггапьний ремонт 3130
Капггапьний ремонт житлового фонду (примпцень) 3131
Капгтапьний ремонт шших об'скпн 3132
Реконструкшя Та..Е_еставрацiя 3J.10

Реконструкшя жи!!!_ового фонду (примпцень) 3141
Реконструкшя та реставрашя [нших об'скпв 3142
Реставрашя пам'яток культури. iCТOj>ii'та архiтектури 3143
Створення державних запасiв iреЗCQвiв 3150
Придбання земш та нсматергальних активтв 3160

пiтальнi трансферта 3200 85000 85000
~Iliтальнi трансферти пщприемствам (установам, оргашзашям) 3210 85000 85000
Капiтальнi трвнсферти органам державного управлпгня тнших рiвпiв 3220

Каппальн! трансферти урядам гнозсмвих держав та мтжнародиим органпашам 3230
Кагптапьн! тран~ерти населсиню 3240
Надання 8I_!!TpiwHix ~eAllТiB 4110
НадаННЯ__ЕЕ_едитiJ3органам державного управлгння iнших ртвнэв 4111
Надання ~едитiв гпдпрнсмствам, установам, органпашям 4112
Надання шших внутргшнтх кредипв 4113
Наданпя зовнгшшх ~eAIITiB 4210 /"\

IIерозподiленi видатки 9000 // 1)
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10 ачня 20 J 9 року
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• BIIH:~~IJO 1>-/ ,_/,'s.' ;р<'
•• Сума ,ляiiГ&сn3' кодо" вщно до класифткацй креднтування бюджету та не враховуеться у рядку "НАДХОДЖЕННЯ- усього".
••• 3апооню ,~, ~л!)Р>atf1~6 нижчого рзвня, крзм головних розпоряцниюв та нацюнальних 811ШНХ павчальних заклашв, ЯКИМ беэпосередньо встановпен: призначения у~---державному БЮДЖе1
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