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1 010 Надання дочJ кiльноТ освiти l8 l07 900 I] 27l J50 l бJ] ]50 97J ]jl ll tбJ 2{] 969 liJ{ li l5l 67ý 66.1уо

1о21 Надання загальноI середньоi освiти
закладами загальноТ середньоi освiти

2l 086 05() Iб llбJ ]1)0 l 695 910 l lJJ 9]] l l 05l fi)ll ]]2 J52 l l) l?ll 20l 60,]%

1031 Надання за гальноI середньоI освiти
за клада ми загал ьноi середньоТ освiти

]] _].]6 9lx) lJ 7{l l ll00 1l(l5 ]00 l 6,11 JOIJ l] 7{l .l5l l 6]9 l]J lJ j]6 ]65 92,9o/o

1070 Надання позашкiл ьноТ освiти закладами
поза ш кiл ьноТ освiти, заходи iз
позаш кiл ьноТ роботи з дiтьми

709 000 J]7 l (ltl 8ll .l00 52 9l (, ?(l2 509 8 J00 ] l, 99-] 5|.0%

1080 Надання спецiалiзованоi освiти
мистецькими ltlколами

5 060 000 з lзl 500 l51l 500 211191l ] l6] lt2i* 270 67| 2 li9 ]6,1 69.0%

1141 забе зпечення дiяльностi iнlд их закладiв
у сферi освiти

] 96J l00 l 58{ 590 205 ]00 20J 1ti9 lJ87з{l ]ý бliз l :l0 26.1 76,!ok

1142 lншi проrрами та заходи у сферi освiти 7 200 7 200 ? 20ll i Jll{) 5 ]00 0 0 \1.0o/"

1160 Забезпечен ня дiяльностi центрiв
професiйного розвитку педагоriчних
п рацiвникiв

699 90о J7] Ii00 J_| 500 l l ]ll] J0] б lJ l5].] ]9.1 852 18.1о/о



Ko]r l l aiirlcIl\ r]all llя

}'To,1Ilcltltit l t. til lt kacoBi вltдаткп

1200 Надання освiти за рахунок субвенцiТ з

державного бюджеry мiсцевим
бюджетам на надання державноТ
пiдтри мки особам з особливими
освiтнiми потребами

289 lз l |5l OJJ ]6 ]]5 0 lttt ]] l () lttl ]] l i8.{%]

2111 Перви нна медична допомога населенню,
що нада€ться центрами первин ноI
медичноТ (меди Ko-caHiтapHoi) допомоги

7 |00 000 (l 7(r7 000 ]9 J00 90{ ltllll ]9llJ2l 9il3 
' 

l., ] 9l0 0]9 57,lt%

зOз 1 Надавня iнших пiльr окремим катеrорiям
rромадян вiдповiдно до законодавства

J0 000 l7 500 ] 5oll 0 0 (l ll 0,0%

30з2 Надання пiльг окремим категорiям
громадян з оплати послуг зв'язку

25 000 l{ 700 2 l00 0 9 176 0 9 176 (,{.5%

зOз 5 Компенсацiйнi ви плати за пiльговий
проiзд окремих категорiй громадян на
залiзничному транспортi

l50 00{) l,|7 5(xl l] 500 l0 0Jl) J9 {l{ I0 0J(.) J9 11.1 .l5,0%

3050 Пiльгове медичне обслуговування осiб,
якi постраждали внаслiдок
ЧорнобильськоI катастрофи

,ll l бlt J] 068 J 000 991 l8 |7] 99] I lt l77 56.7%

з060 Оздоровлення громадян, якi
постраждали внаслiдок Чорнобильськот
катастрофи

ll0 000 li0 000 ]0 000 0 0 0 0 0.0%

з104 Забезпечення соцiальними послугами за
мiсцем проживання громадян, якi не
здатнi до са мообслуговування у зв'язку з
лохилим BiKoM, хворобою, iнвалiднiстю

2 600 000 ] 0]3 550 J03 350 ]5l I lJ | 97J 86s {50 ]95 l 97{ 0{, 96.6%

3105 Надання реабiлiтацiйн их послуг особам
з iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю

]0 tl00 ]0 000 l0 000 0 0 0 () 0.0%

l I рофillаllсовано



код наймевчI'аIlпя

уточненIril плаti l lрофillавсоваtlо kacoBi видаткrt

з140 Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM

заходiв з оздоровлення дiтей, цо
здiйснюються за рахунок коштiв на
оздоровленкя громадя н, якi
пострах(дали внаслiдок Чорнобил ьськот
катастрофи)

27l 250 ]]| 250 2l2 750 0 0 0 0 0.0,7о

3160 Надання соцiальних гарантiй фiзичним
особам, якi надають соцiальнi послуги
громадянам похилого BiKy, особам з
iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю,
хворим, якi не здатнi до
самообслуговування i потребують
сторонньоТ допомоrи

l50 000 я7 ý00 l2 500 l2 l08 85 93l l2 l08 tli 9_t l 98.2%

з230 Видатки, пов'язанi з наданням пiдтримки
внутрiшньо перемiщеним та/або
евакуйованим особам у зв'язку iз
введенням воснноrо стану

]0 000 30 000 0 li tltl0 30 000 8 000 J0 000 l00.0yo

3242 lншi заходи у сферi соцiального захисry i

соцiального забезпечення
l 568 8J2 990 {l()(l l]0 000 ]] 000 69J 920 12 0tl0 69J 92t| 70,l о/о

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек l ,1.17 000 l 20a 0{l0 l (llt 50() l l J {tlt0 li27.1.1] l I] 81]0 li]] 28] 61l.J%

4060 Забезпечення дiяльностi палацiв i

буди HKiB кульryри, клубiв, центрiв
дозвiлля та iнших клубних закладiв

ý 6]1 000 J ltJ9 000 50] 000 ]lis ll{] 2 760 l]0 ]{i.l52ý 2 75! 1l5 11,1о/о

4081 Забезпечення дiяльностi iнших закладiв
в галузi кульryри i мистецтва

77l 000 .l1l7 000 85 000 27 99li Jl7 9]9 ]7 998 ]l7 9J9 65.J%

5011 Проведевня навчально-тренувальних
зборiв iзмагань з олiмпiйських видiв
спорry

7]0 000 ].l7 l00 95 70tl 0 ltl 000 0 l0 000 z,9ob

5012 Проведення навчально-тренувальн их
зборiв iзмагань з неолiмпiйських видiв
спорry

бS 000 50 000 7 00t) 0 l5 000 0 l5 000 J0.0%

5041 Утримання та фiнансова пiдтримка
спортивних споруд

J0 tl00 l7 600 2 6{10 li67 s 32J 867 5 J2.1 30.2%



KacoBi видаткtiП рофilrаtlсованоу гочllеI|иii плаtl

Наi!мепуваllнякод

11,rоА6]7 021t022lб 500llJl 0299l7 019Забезпечення дiяльностi водопров
каналiзацiйноrо господарства

iдно-60,13

l00.0%] 290 0{х)2ll0 0002 290 0002ll0 000] 290 000] J00 0003абезпечення функцiонування
пiдприсмств, установ та орrанiзацiй, tло

виробляють, виконують та/або надають
нальнi посл гижитлово-

6020

12 |о/63 l0J J]2567 ?02] lOJ Jt]5(r7 ?02] 2611 9506 7]6 ]00Орrанiзацiя блаrоустрою населених
пунктiв

6030
0.0%00003a 0002l0 000]ý0 000Здiйснення заходiв iз землеустрою7130 0.0000000Утримання та розвиток автом

дорiг та дорожньоi iнфраструкryри за

нок коtлтiв мiсцевого бюджеry

обiльних

р

74в1

|.]0l -] s1l9.t0 000J0 000членськi внески до асоцiац
мiсцевого самоврядування

iй органiв7680
J.0%l0 500l0050 000]50 000600 000Забезпечення дiяльностi мiсцево

добровiльноi пожежноi охорони
lTa81з0

51.1бlз 762(rl] 7620l 200 000l ]00 000Заходи та роботи з мобiлiзацiйноj
пiдготовки мiсцевого значення

а22о
1.1.11l.1 l500.l ]0029 ]0050 000lншi заходи громадськоtо порядку та

безпеки
8230

0.00001'l 256 760l ]5(r 
'60Резервни й фонд мiсцевоrо бюджеry8710 0.0%000000СфвенцiТ з мiсцевого бюджеry iншим

мiсцевим бюджетам на здiйснен ня

програм та заходiв за рахунок коlлтiв
мiсцевих бюджетiв

9700

l00,0%l 70] 595]]0 0J7| 70J 5952{0 0372]0 0Jl70]Субвенцiя з мiсцевого бюджеry на

лримання об'екгiв спiльноrо
корисryвання чи лiквiдацiю негативних
наслiдкiв дiяльностi об'скriв спiльного

ван ня,

9710

669 J2l

2l|0 oot

(

( (

(

{

] li0lt lt]{



код найменчвання

yIoчlleBrlil п-,Iаll ПроФiнаtlсова о kncoBi видаtки

97з 0 Субвенцiя з мiсцевоrо бюджеry на

фiнансове забезпечення будiвництва,

реконструкцiт, ремонry i утримання
автомобiльних дорiг загального
корисryвання мiсцевого значення,
вулиць iдорit комунальноТ власностi у
населених п н ктах

r о00 000l 2 000 000 0 0 0 0 0 0.{J%

9770 lнtлi субвенцiТ з мiсцевоrо бюджеry J00 00(l ]00 000 0 0 J00 000 0 300 000 l00.0%

9800 Субвенцiя з мiсцевого бюджеry

державному бюджеry на виконання
л рограм соцiально-економiчного

гlон lBозви

0 0 0 0 t) 0 0 0

ВСЬоГо: lJ2 2]0 8fi) 9J 898 7.15 9 621 152 tl 9Jз 26] 68 19] l55 ] lt15 096 66 9Jз J65 7l..]%

грн
Спецiальний фонд

Кол llаilrllенуRаItuя
}'lочllений плаll Профiнаlrсовано KlcoBi видаткlt

о 150 брган iзацiй не, iнформацiй но-анал iтичне

та матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi обласноI ради, районноi ради,

районноi у Micтi ради (у разi'iТ
ст ворення). Mict,Koi. селищноТ, сiльськоТ

600 tl00 600 000 (l 0 0 0 l99.7%

0180 lнша дiяльнiсть у сферi державного
п вл lH ня

2liJ 600 l l9 fil{) l 19 600 0 0 0 0.0%

101 0 Надання доtшкiльноТ освiти l |62 filO l 162 Фtl 0 0 0 () 61lt1 5,{%

1021 Надання загал ьноТ середньоi освiти
за кJ]ада ми за гал ьноI середньоТ освiти

.l 502 tl00 .l 502 tt00 0 0 0 0 699 376 l5,5%

1080 НЙання спецiалiзованоТ освiти
мисте ькими школами

610 000 6{0 000 0 tl 0 0 0 0.0%

1200 Надання освiти за рахунок субвенцii з

державного бюджеry мiсцевим
бюджетам на надан}lя державноi
пiдтримки особам з особливими

{2 J7l l{t 202 з -152 0 .'l .'] 0 0,0

l l9E 346

l



Kojr

Уточllенliii п.'tдll Профitrапсоваttо kacoBi аlцаткх

40з0 Забезпечення дiяльностi бiблiотек :lt0 000 ]ltO lx)ll о 0 0 0 ]7 2]5 9.1оh

6020 Забезпечення функцiонування
пiдпри€мств, установ та орrанiзацiй, що
виробляють, виконують таlабо надають

l lto0 000 l li00 оOо 0 0 () 0 0.0%

7461 Утри ма ння та розвиток автомобiльн их

дорir та дорожньоi iнфраструrryри за

рахунок коштiв мiсцевого бюджеry

l li50 000 l liill 000 1ti0 000 (l 0 (l () 0.07о

81з0 Забезпечення дiяльностi мiсцевоi та

б вiл ьнот пожежнот охо они

(nХl 000 (nl(l(x)|l {l l, {l () о 0.0,,l,

83з0 lнша дiяльнiсть у сферi еколоril та

охо ни п и их lB

l70 ll(l{) l)li 700 l{ l00 ll il ll 0 0.0у.

ВСЬоГо: l l 671 902 9li7 15] l) l! 0 l 9Il7 :08 11.n'/o

начальник фiнансовоrо вiмiлу виконавчого koмiтery

ЗаводськоТ MicbKoi ради
Й,4

(пiдпис)

Свiтлана lЩЕНКО

(iнiцiали, прiзвище)

ll а iln!cllyB:r п fiя

l l 9Jl J7|


