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ro lнструкuii про склаланняi

бюл>кету Украiни

i вtлконltння розписч .Цержаввtlго

Hotvtep

Дата

рису

в'я Полтавськоt'

tiалtl i лрiзвlrrrtс)

Вид
(

код

бrолжету м]9ч9рIД

la СДРПОУ та найменування бюджетноТ установи 0]0l 15lб Креuеllч},цькиii ueIllчlllll"l коле:lд,

iM. B.I Литвlлrrенка

код та назва вiдомчот класифiкашiт видаткiв та кредитуваццg брд; 07 ДеПаР"ГаПtеНТ oxoРoHll ЗДОРОВ'Я

полтавськоi О
код та назва мнот класифiкацiт видаткiв та к вання

код та назва про.раrпоййокрi*uui','glrлuткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв

(код та назва Тr.lмчасовоi програмнот класифiкацiт видаткiв та крелиryвання мlсцевих

071 1120 Пiдготовка кадрlв

вищими Itавчальними

заклада]ши 1 i 11 piBttiB

акредитацii
бюджетiв/ Тимчасовот класифiкаrriт видаткiв та кредитуванIlя для бюджетiв

мiсцевоlо самоврядування. якi не засгосову}оть програмно-цiльовогtl меголу)

I'Iiдстава

Код* * Найменування

N,la зNl lH

загальн[lи
фонд

спецiальнl,tй
фонд разом

2 J 4

НАДХОДЖЕННЯ - усього -405298,00 450298,00 0.00

У ТОму сlцgл,,

Надходiкення iз загального фонлу бюлжету -405298,00 -405298,00

Надходшсення iз спецiального фонлу бlолжету 405298.00 405298,00

250 l 0000
Ноdхоlлtсення BiD ttлotltц за послуZu, ttуo Hoiottlt,ttbcя,

бtоlэrcеttlнuлlч усmановамu зzilно i:з зgконоlпвспlвом

25010l00
плата за послуги, що надаються бюджетними

установамизгiдно з Тх ocHoBHoto дiяльнiстю

250 l 0200
надхщжейъюджетних установ вiд додатковоi
{ l осполаDськоI l .riяльностi

250 l 0300 пjlата за аренду магlна бtодlкетних установ

250 l 0400
надходження бtоджетних установ вiл реалiзаrrii в

установленому порялку майна (крiшr нерухошtого майна)

25020000
IHttti Dлtсерел0 влоснuх HalxoiltceHb бtоiltсепtttuх
ycllloHoB

25020 l 00 благодiirнi BHecKtl, гранти та дарунки

25020 l 00

кошти, що отримуються бкlджетниN,lи установами вiд

пiдпрлtс:мств, органiзашiй, фiзичних осiб та iншлtх

бюджегнttх установ для виконання цiльових "tаходiв



Кошти, шо отримуЮть вицi та професiйно-технlLlн1

навчальнi заклади вiл розмiщення на депозитах

тимLtасовО вiльних бюджетнлтх коштiв, отриманш за

надання платних послуг, якщо таким закладам законом
25020200

- iHtlti iохоOц

405298,00

602400
405298,00

Гоu.рп."*о крелитiв до бrолжеry (розписати за кодами

програм нот класиф iкашii видаткiв та кредиryвання,

класлtфiкачii кредитуванн я) ,

-405298,00 405298,00 0,00-гlflil т^ ц^ пАння КрЕпИТII] _ Yсього

у тому Llислl:

-405298,00 ,405298,00
2000 поточнl видАтки

-405298"00 -40529в.002200 |Прилбання ToBapiB i послуг

2280
Щослiлження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по

лряпirяttiт пепжавних (rэегiональних) програм -405298,00 -405298,00

-405298.00 -40529в.002282 OKpeMi заходи по реалiзаrriТ державних (регiонэльних) про

405298,00 405298,003000 кдпlтдльнl виддтки
40529в.00 405298.003200 Капiтальнi трансферти

405298.00 40529в.0032l0 ltапiтальнi трансферти пiдпрлtсмствам (ycTaHoBaN,l, органlз

.]астr,п t t и к длlректора
з ektlttorli,lttиx пиrаltь

Н.(), С'гtlро;ксttко

(irriчiми i прiзвише)

шriсяшь, piK)


