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Установа
Територія

ПЯТТТрТк*
РОЗШИФРОВж сФОРМА 4-2р

Організаційно-правова форма господарювання—щ— |— ------------------------ —і— -  —
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету —  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

за КОПФГ

Коди

2201160

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для виконання НІПЬОвих захоОІй.— _  
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних 
коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким  
закладам законом надано відповідне право

Ф інансування

у тому числі:
Поточні видатки
Видатки на товари і послуги

Оплата прац і прац івник ів  бюдж ет них уст анов

Заробітна плата

Г рошове утримання військовослужбовців

І Н арахування на зароб іт ну плат у

492 538,00

716 077,62

75 512,00
75 512,00

11 799,00

1 267 248,88 1 267 248,88

715 355,36

75 512,00
75 512,00

11 798,20

130 231,12

75 512,00
75 512,00

11 798,20
Придбання товарів і  послуг

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який 
інвентар та обмундирування ________________________________

42 030,62
16 095,62

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних) 25 935,00

Видат ки на відрядж ення

Матеріали, інвентар, будівництво, кап. ремонт та заходи спец, 
призначення, що мают ь загальнодерж. значення_____

190

200

720,00

Оплата ком унальних послуг та енергоносіїв

Оплата теплопостачання

210

220

5 668,00

Оплата водопостачання і водовідведення

Оплата електроенергії

Оплата природного газу

Оплата інших комунальних послуг

Оплата інших енергоносіїв

Д осл ідж ення  і  розробки, видат ки держ. (регіонального)
значення

5 668,00

42 029,97 ЗО 052,92
16 095,62 4 118,57

25 934,35 25 934,35

720,00

5 668,00 5 668,00

5 668,00 5 668,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
держ.(регіон.) програм_____ ___ _______________________
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