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loxodu Bid обмiннuх операцiй

Бюджетлti асигнуванпя 20 10 1 2835685 l 0285577

.Щоходи вiд надання послуг (виконання робiт) 2020 201"752"| 1 705084

.Щоходи вiд продахry активiв 20з0

Фiнансовi доходи 2040

Iншi доходи вiд обмiнпих олерацiй 2050

Ycbozo dоюliв Bid об,viннuх оttерацiй 2080 1 4в532 I 2 1 1990661

,Щохоdu Bid необiviннuх операцiй
Податковi надходження 2090

Неподатковi }IадходженЕя 2 100

Трансферти 21l0
Надходженлtя до державних цiльових фоtlдiв 2120

Iншi доходи вiд необмiнних операцiй 2 l30 40.+05 zз6|
Ycbozo doxodiB Bid необмiлuttъч операцiй 2l70 40405 2361
ycbozo doxodiB 2200 1 48936l 7 1 1993022
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Iншi витрати за обмiнними операцiями

Усьоео вutпраm за обмittнuмu

Вumраmu за необмiннullu операцiяtиu

jуgjд:цu,r11ry:9,i:gtуg_оз_9р**ццу
Ycbozo вutпраmu за необмittнuмч операцiямtл
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Код
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За зlliTlltrr:i rrерiод

за аналогiчпий
перiод

попереднього
року

l 2 3 4

Зага,чьнодержавнi функцii 2420
Оборона 24з{|)

Громадський порядок, безпека та судова влада 2410
Ековомiчна дiяльнiсть 2450
Охорона навколишнього природного середовища 2460
Житлово-комунальне гос подарство 2470

Oxopolla здоров'я 2480

.Щуховний та фiзичний розвиток 2490

OcBiTa 2500 |5,7"l6449 12||1615

,Сgчjатlу,lt 1ашл9J 1а 99чiальне забезпечення

УСъоГо:
25 l0
ii ri 1 5776119 12117615 i
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Нерозподiленi видшки

ПрIлдбання шновrrого капiтш

Iч. ЕлЕмЕнти витрАт зА оБNtIнIIлIN,l1.1 оllliрАцIями

Стаття Код
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Зlr з в i,1,1Ilrr:t перiод
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перiод

попереднього
року
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Виrрати на оллату працi 2820 9055266 666045 l

Вiдрахуваl.rпя на соцiальнi заходи 2830 2910740
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Матерiальнi витрати 2840 l 815405

Амортизацiя 2850 4445з0 \86027

[ншi витрати 2860 4033 1 41,405
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