
Вudаmкu на вidряdэюення 2250 |620 |620
Вudаmкч mа заsсоdu спецiалlьноzо празначення 2260 0

Оrшаmа KowyHculbHllx послу2 mа eHepeoHocitB
2270

28] 030 281030
огшата теrtлопостачання 227l 0
оплата водопостачанrrя i водовiдведення 2272 0 0
Огшата електроонергii 2273 1 7830 17830
Оплата природного газу 22,14 0
Оплата iнших енергоносiiв 2275 263200 263200
Огшата енергосервiсу 2276

щосл idэtсе ння i розробкu, вudаmкu d ерасавн оео (peeioH мьн о ео) зн аче ння 2280 600 б00
.щослiждення i розробки, okpeMi заходи розвитку по ремiзацii державнюк
(регiоншlних) програм 228|

0
okpeMi заходи по реалiзацii державних (регiоншrьних) програм, не вiднесенi до
заходiв розвитку

2282

600 600

Обслуговування боргових зобовlязань

2400

Обслуговуван ня внутрiш Hix боргових зобовiязань
24l0

0
Обслуговуван ня зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420 0
Поточнi трансфери 2600 0
суб сud ii' rпа поmочн i mран сф е pu пidпрuемmсвшл (усmан о вал,t, ор еан iзацiям) 2610 0
Поmочнi mрансферmu ор2анам depucaBHozo управлiння iHulux piBHiB 2620 0
Поmочнi mрансферmu уряdам iноземнuх dержав mа мiаснароdнuм орzанiзацiям 2630 0
соцiальне забезпечення 2700 0

Вигшата пенсiй i допомоги 27l0 0
Стипендii 2720 0
Iншi вигшати населенню 27з0 0

Iншi поточнi видатки 2800 1 700 1 700

0
Капiтальнi видатки 3000 0

придбання основного капiталу 3100 0
Прudбан ня облаdнання i пре dMe miв dо веосmроково2о корuсmування 31 I0 0
Капimал ьн е буd iвнuцmво (прudбан н я) 3]20 0

Капiтальне булiвниrrгво (прилбання) житла з12| 0
капiтальне будiвництво (прилбання) iншиз об'ектiв з|22 0
Капirпальнuil ремонm з l30 0

Капiтаllьний ремонт житлового фонлу(прЙЙilчЙi) зlз l
Капiта,rьний ремонт iнших об' eKTiB зLз2

Р е кон с mраукцiя mа ре сmаврац iя 3140
Реконструкцiя житлового фонлу(примiщенф 3 141

з|42
Реставрацiя пам'яток культури, icTopii та фihектури зl43 0
Створення державних запасiв i резервiв 3150 0 0
Придбання землi та нематерiальних активЬ 3160 0
Капiтальнi трансферти 3200 0

з2l0 0
капiтальн трансферти органам державного управлiння iншlо< piBHiB з220

/, 0

32з0
Капiтальнi трансферти населенню з240 ,.- 0
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Кульчuцлrка 0,I.

12 сiчня 20I8 року
(число, мlсяць, plк)
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