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Шова А.

Кошторис на

с, Мамалиrа

ffi*-" "йа, району. областi)

Вид бюджету: мiсцевий

код та назва вiдомчоi класифiкацil

видаткiв та кредиryвання бюдкеry

код та назва проrрамно'i класифiкацЦ

видаткiв та кредиryвання державного

бюджеry

lкод та назва пtюtрамноi клаilфiкацii бидаткiв та

*р"д"ryи*о *i"ц,вих бюметis (кодта наэва

типоюi пршрамясЯ- ffi сифiкац-i в8дткiв та

-""оЬ"a*" 
"i"ц"вих 

бюд*етiв / Ти[чаФФi
' " .. WЕннядля

01 Апарат мiсцевоl ради {Управлiння *.о"":1r:_::11.o#оТ Ради ABToHoMHoi Республiки Крим,

обласнi, Киiвська та севастопольська Micbki ради, 1айоннi 
ради i ради мiсr обласногота

nuwatнHý {лля дР Крим), селицнi, сiльськi ради, рай

0111010.Щошкiльна ocBiTa

масrфiхацП sидзтхiв Е кредитуЁння для

бодд"ri" оri"ц"ч*о самоврядYýнm, яiiяе

Усього на piK
Разоltл

Найме}tyвання
код 3агальниЙ Фонд Спецiальний t}9щ

z з
54

х f(,fм?.rкl (т) 924ш,0(
х 2604зф,(ю

х 2ь(лJUr,,U(

92400,00
х х 92400,0с

92400.0с 92400,0(
25010000 х]"rдrод*ч"*, BiA плати за послyгиt що

бюджетними уfi ано"а,:g=:::
розписати за пlдгрупами,

иr---" r"*й, ч{о надаються бюдrкетними установами 250101о0 х 92400,00 92400,0с

0,00 0,0(
х

iадходlхення бюджетних усrанов вlл лuлб

rосподарсько1} дiяльностi _

2sо1O2ш

0,0с щ
0,00

250103цl х
-lлата за оренду маина gмдл=,,_л ,-,-"--

Надходження бюджетних установ вiд реалiзацi] в

усrановленому порядку майна (KpiM нерухомого майна)

- iHuri дrtерела власних $аý(оджень бюдlкетних усrанов

l

l (oo.n"..- за пiдгрупами)

25010400 х 0,00

0д 0,0с
2502000с х

0,tr 0,00
2502010о х

БлагоДйнl внески, грапtя ,о д,уr""" ,

Кошти, що отримують бюджетнi чстанови вiд

пйо"ч*.r", орrанiзацiЙ, Фзичних осiб та вiд iнttlих

riio*"on* r..HoB дlя виконання цiльових заходiв, у

l;;;';;;r;-"дiв з вiдчуlкення для суспiльних потреб

l;;;:";;;-;"r"o* " ро,*iщених на них iнtцих o6'eKTiB

[*Г.r-*ооrоимуютьвищiтапрофесiйно-технiчнi
lr"rurro"i заклади вiд розмiщення на депозитах

lrпrччсово вiоьних бюдкетних KoulTiB, отриманих за

l ".о""*' 
платних посJrуг, якщо таким закладам захоном

l"ro.ro вiдповiдне право

25о20200 х
0,ш

25020з00 х 0,00 0,00


