Бюджет отг с. Смiдин
	Аналіз фінансування установ за  другий  квартал 2019  року
	Загальний фонд
 	грн.
	Код	Показник	Затверджений 	План на рік з 	План на 	Всього 	Залишки на 	Касові видатки 	Залишки 	Зареєстрованні 	Залишки 	% виконання 
	план на рік	урахуванням 	вказаний 	профінансован	особових 	за вказаний 	коштів на 	фінансові 	асигнувань на 	на вказаний 
	змін	період з 	о за вказаний 	рахунках які 	період	реєстраційних 	зобов`язання	вказаний 	період 
	урахуванням 	період	ще не 	рахунках	період
	змін	розподілені
01	Смідинська  сільська рада	19865200,00	21411382,00	13207704,00	10487331,94	0,00	10486931,94	400,00	0,00	2720372,06	79,40
0100	Державне управління	1979030,00	2057430,00	1136670,00	1022797,78	0,00	1022797,78	0,00	0,00	113872,22	89,98
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-	1979030,00	2057430,00	1136670,00	1022797,78	0,00	1022797,78	0,00	0,00	113872,22	89,98
	технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
	ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
	селищної, сільської рад
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-	1979030,00	2057430,00	1136670,00	1022797,78	0,00	1022797,78	0,00	0,00	113872,22	89,98
	технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
	ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
	селищної, сільської рад
2000	Поточні видатки	1979030,00	2057430,00	1136670,00	1022797,78	0,00	1022797,78	0,00	0,00	113872,22	89,98
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1878800,00	1878800,00	961840,00	938237,73	0,00	938237,73	0,00	0,00	23602,27	97,55
2110	Оплата праці	1540000,00	1540000,00	792000,00	771504,03	0,00	771504,03	0,00	0,00	20495,97	97,41
2111	Заробітна плата	1540000,00	1540000,00	792000,00	771504,03	0,00	771504,03	0,00	0,00	20495,97	97,41
2120	Нарахування на оплату праці	338800,00	338800,00	169840,00	166733,70	0,00	166733,70	0,00	0,00	3106,30	98,17
2200	Використання товарів і послуг	100230,00	178630,00	174830,00	84560,05	0,00	84560,05	0,00	0,00	90269,95	48,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56200,00	88200,00	88200,00	55154,72	0,00	55154,72	0,00	0,00	33045,28	62,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23030,00	69430,00	69430,00	14675,63	0,00	14675,63	0,00	0,00	54754,37	21,14
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	10000,00	7599,64	0,00	7599,64	0,00	0,00	2400,36	76,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11000,00	11000,00	7200,00	7130,06	0,00	7130,06	0,00	0,00	69,94	99,03
2273	Оплата електроенергії	11000,00	11000,00	7200,00	7130,06	0,00	7130,06	0,00	0,00	69,94	99,03
1000	Освіта	13940600,00	14188172,00	8749864,00	6812202,38	0,00	6812202,38	0,00	0,00	1937661,62	77,85
1010	Надання дошкільної освіти	2328600,00	2348800,00	1463400,00	1178575,81	0,00	1178575,81	0,00	0,00	284824,19	80,54
0111010	Надання дошкільної освіти	2328600,00	2348800,00	1463400,00	1178575,81	0,00	1178575,81	0,00	0,00	284824,19	80,54
2000	Поточні видатки	2328600,00	2348800,00	1463400,00	1178575,81	0,00	1178575,81	0,00	0,00	284824,19	80,54
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2021200,00	2021200,00	1157800,00	1005108,95	0,00	1005108,95	0,00	0,00	152691,05	86,81
2110	Оплата праці	1630000,00	1640000,00	934000,00	825166,41	0,00	825166,41	0,00	0,00	108833,59	88,35
2111	Заробітна плата	1630000,00	1640000,00	934000,00	825166,41	0,00	825166,41	0,00	0,00	108833,59	88,35
2120	Нарахування на оплату праці	391200,00	381200,00	223800,00	179942,54	0,00	179942,54	0,00	0,00	43857,46	80,40
2200	Використання товарів і послуг	304400,00	324600,00	302600,00	171433,75	0,00	171433,75	0,00	0,00	131166,25	56,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13000,00	21500,00	21500,00	21320,58	0,00	21320,58	0,00	0,00	179,42	99,17
2230	Продукти харчування	154400,00	154400,00	154400,00	107289,85	0,00	107289,85	0,00	0,00	47110,15	69,49
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2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	19700,00	19700,00	5174,37	0,00	5174,37	0,00	0,00	14525,63	26,27
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	3000,00	2862,88	0,00	2862,88	0,00	0,00	137,12	95,43
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126000,00	126000,00	104000,00	34786,07	0,00	34786,07	0,00	0,00	69213,93	33,45
2273	Оплата електроенергії	60000,00	60000,00	38000,00	34786,07	0,00	34786,07	0,00	0,00	3213,93	91,54
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66000,00	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3000,00	3000,00	3000,00	2033,11	0,00	2033,11	0,00	0,00	966,89	67,77
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 	10984000,00	11211372,00	6901464,00	5251785,63	0,00	5251785,63	0,00	0,00	1649678,37	76,10
	навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
	інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
	 гімназіями, колегіумами
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 	10984000,00	11211372,00	6901464,00	5251785,63	0,00	5251785,63	0,00	0,00	1649678,37	76,10
	навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
	інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
	 гімназіями, колегіумами
2000	Поточні видатки	10984000,00	11211372,00	6901464,00	5251785,63	0,00	5251785,63	0,00	0,00	1649678,37	76,10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10099000,00	10122622,00	6108130,00	4940778,09	0,00	4940778,09	0,00	0,00	1167351,91	80,89
2110	Оплата праці	8150000,00	8169362,00	4923600,00	4030075,30	0,00	4030075,30	0,00	0,00	893524,70	81,85
2111	Заробітна плата	8150000,00	8169362,00	4923600,00	4030075,30	0,00	4030075,30	0,00	0,00	893524,70	81,85
2120	Нарахування на оплату праці	1949000,00	1953260,00	1184530,00	910702,79	0,00	910702,79	0,00	0,00	273827,21	76,88
2200	Використання товарів і послуг	880000,00	1083750,00	788334,00	309068,71	0,00	309068,71	0,00	0,00	479265,29	39,21
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143000,00	331319,00	244903,00	175626,67	0,00	175626,67	0,00	0,00	69276,33	71,71
2230	Продукти харчування	227500,00	227500,00	106500,00	24751,86	0,00	24751,86	0,00	0,00	81748,14	23,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22000,00	29200,00	22200,00	11956,67	0,00	11956,67	0,00	0,00	10243,33	53,86
2250	Видатки на відрядження	30000,00	38231,00	32231,00	29628,36	0,00	29628,36	0,00	0,00	2602,64	91,93
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	452500,00	452500,00	377500,00	63155,15	0,00	63155,15	0,00	0,00	314344,85	16,73
2273	Оплата електроенергії	190000,00	190000,00	115000,00	63155,15	0,00	63155,15	0,00	0,00	51844,85	54,92
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	262500,00	262500,00	262500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262500,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	5000,00	5000,00	5000,00	3950,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	1050,00	79,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	5000,00	5000,00	5000,00	3950,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	1050,00	79,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
2800	Інші поточні видатки	5000,00	5000,00	5000,00	1938,83	0,00	1938,83	0,00	0,00	3061,17	38,78
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного 	628000,00	628000,00	385000,00	381840,94	0,00	381840,94	0,00	0,00	3159,06	99,18
	виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
	театральними, хоровими, мистецькими)
0111100	Надання спеціальної освіти школами естетичного 	628000,00	628000,00	385000,00	381840,94	0,00	381840,94	0,00	0,00	3159,06	99,18
	виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
	театральними, хоровими, мистецькими)
2000	Поточні видатки	628000,00	628000,00	385000,00	381840,94	0,00	381840,94	0,00	0,00	3159,06	99,18
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	625000,00	625000,00	383100,00	380234,61	0,00	380234,61	0,00	0,00	2865,39	99,25
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2110	Оплата праці	511300,00	511300,00	313300,00	310960,48	0,00	310960,48	0,00	0,00	2339,52	99,25
2111	Заробітна плата	511300,00	511300,00	313300,00	310960,48	0,00	310960,48	0,00	0,00	2339,52	99,25
2120	Нарахування на оплату праці	113700,00	113700,00	69800,00	69274,13	0,00	69274,13	0,00	0,00	525,87	99,25
2200	Використання товарів і послуг	3000,00	3000,00	1900,00	1606,33	0,00	1606,33	0,00	0,00	293,67	84,54
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3000,00	3000,00	1900,00	1606,33	0,00	1606,33	0,00	0,00	293,67	84,54
2273	Оплата електроенергії	3000,00	3000,00	1900,00	1606,33	0,00	1606,33	0,00	0,00	293,67	84,54
2000	Охорона здоров`я	0,00	130710,00	56000,00	41049,84	0,00	41049,84	0,00	0,00	14950,16	73,30
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	0,00	130710,00	56000,00	41049,84	0,00	41049,84	0,00	0,00	14950,16	73,30
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	0,00	130710,00	56000,00	41049,84	0,00	41049,84	0,00	0,00	14950,16	73,30
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
2000	Поточні видатки	0,00	130710,00	56000,00	41049,84	0,00	41049,84	0,00	0,00	14950,16	73,30
2600	Поточні трансферти	0,00	130710,00	56000,00	41049,84	0,00	41049,84	0,00	0,00	14950,16	73,30
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	0,00	130710,00	56000,00	41049,84	0,00	41049,84	0,00	0,00	14950,16	73,30
	 організаціям)
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	65000,00	76000,00	71000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	58000,00	18,31
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 	15000,00	26000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00
	оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
	оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
	Чорнобильської катастрофи)
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 	15000,00	26000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00
	оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
	оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
	Чорнобильської катастрофи)
2000	Поточні видатки	15000,00	26000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	15000,00	26000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	15000,00	26000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	15000,00	26000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	50000,00	50000,00	50000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	37000,00	26,00
	забезпечення
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	50000,00	50000,00	50000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	37000,00	26,00
	забезпечення
2000	Поточні видатки	50000,00	50000,00	50000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	37000,00	26,00
2700	Соціальне забезпечення	50000,00	50000,00	50000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	37000,00	26,00
2730	Інші виплати населенню	50000,00	50000,00	50000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	37000,00	26,00
4000	Культура i мистецтво	657000,00	687000,00	390500,00	243422,25	0,00	243022,25	400,00	0,00	147077,75	62,34
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	637000,00	667000,00	376500,00	243422,25	0,00	243022,25	400,00	0,00	133077,75	64,65
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
	Страница 3 из 7

	Код	Показник	Затверджений 	План на рік з 	План на 	Всього 	Залишки на 	Касові видатки 	Залишки 	Зареєстрованні 	Залишки 	% виконання 
	план на рік	урахуванням 	вказаний 	профінансован	особових 	за вказаний 	коштів на 	фінансові 	асигнувань на 	на вказаний 
	змін	період з 	о за вказаний 	рахунках які 	період	реєстраційних 	зобов`язання	вказаний 	період 
	урахуванням 	період	ще не 	рахунках	період
	змін	розподілені
0114060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	637000,00	667000,00	376500,00	243422,25	0,00	243022,25	400,00	0,00	133077,75	64,65
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
2000	Поточні видатки	637000,00	667000,00	376500,00	243422,25	0,00	243022,25	400,00	0,00	133077,75	64,65
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	552000,00	552000,00	263500,00	215030,23	0,00	215030,23	0,00	0,00	48469,77	81,61
2110	Оплата праці	452000,00	452000,00	215000,00	172512,73	0,00	172512,73	0,00	0,00	42487,27	80,24
2111	Заробітна плата	452000,00	452000,00	215000,00	172512,73	0,00	172512,73	0,00	0,00	42487,27	80,24
2120	Нарахування на оплату праці	100000,00	100000,00	48500,00	42517,50	0,00	42517,50	0,00	0,00	5982,50	87,66
2200	Використання товарів і послуг	85000,00	115000,00	113000,00	28392,02	0,00	27992,02	400,00	0,00	84607,98	25,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	1900,00	1900,00	1823,18	0,00	1471,20	351,98	0,00	76,82	95,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	18100,00	18100,00	10310,08	0,00	10262,06	48,02	0,00	7789,92	56,96
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85000,00	95000,00	93000,00	16258,76	0,00	16258,76	0,00	0,00	76741,24	17,48
2273	Оплата електроенергії	20000,00	30000,00	28000,00	16258,76	0,00	16258,76	0,00	0,00	11741,24	58,07
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20000,00	20000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20000,00	20000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
2000	Поточні видатки	20000,00	20000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	20000,00	20000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	20000,00	20000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	20000,00	20000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
5000	Фiзична культура i спорт	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	олімпійських видів спорту
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	олімпійських видів спорту
2000	Поточні видатки	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
6000	Житлово-комунальне господарство	66000,00	447100,00	423700,00	200992,08	0,00	200992,08	0,00	0,00	222707,92	47,44
6030	Організація благоустрою населених пунктів	66000,00	447100,00	423700,00	200992,08	0,00	200992,08	0,00	0,00	222707,92	47,44
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	66000,00	447100,00	423700,00	200992,08	0,00	200992,08	0,00	0,00	222707,92	47,44
2000	Поточні видатки	66000,00	447100,00	423700,00	200992,08	0,00	200992,08	0,00	0,00	222707,92	47,44
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	20000,00	20000,00	4171,07	0,00	4171,07	0,00	0,00	15828,93	20,86
2110	Оплата праці	0,00	16500,00	16500,00	3670,35	0,00	3670,35	0,00	0,00	12829,65	22,24
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2111	Заробітна плата	0,00	16500,00	16500,00	3670,35	0,00	3670,35	0,00	0,00	12829,65	22,24
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	3500,00	3500,00	500,72	0,00	500,72	0,00	0,00	2999,28	14,31
2200	Використання товарів і послуг	66000,00	427100,00	403700,00	196821,01	0,00	196821,01	0,00	0,00	206878,99	48,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	182000,00	182000,00	86101,48	0,00	86101,48	0,00	0,00	95898,52	47,31
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6000,00	185100,00	185100,00	87327,94	0,00	87327,94	0,00	0,00	97772,06	47,18
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60000,00	60000,00	36600,00	23391,59	0,00	23391,59	0,00	0,00	13208,41	63,91
2273	Оплата електроенергії	60000,00	60000,00	36600,00	23391,59	0,00	23391,59	0,00	0,00	13208,41	63,91
7000	Економічна діяльність	20000,00	659000,00	644000,00	466451,58	0,00	466451,58	0,00	0,00	177548,42	72,43
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	20000,00	46000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
0117110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	20000,00	46000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
2000	Поточні видатки	20000,00	46000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	20000,00	46000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	20000,00	46000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 	20000,00	40000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
	реалізації державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	130000,00	130000,00	99020,14	0,00	99020,14	0,00	0,00	30979,86	76,17
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	130000,00	130000,00	99020,14	0,00	99020,14	0,00	0,00	30979,86	76,17
2000	Поточні видатки	0,00	130000,00	130000,00	99020,14	0,00	99020,14	0,00	0,00	30979,86	76,17
2200	Використання товарів і послуг	0,00	130000,00	130000,00	99020,14	0,00	99020,14	0,00	0,00	30979,86	76,17
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	0,00	130000,00	130000,00	99020,14	0,00	99020,14	0,00	0,00	30979,86	76,17
	державних (регіональних) програм
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 	0,00	130000,00	130000,00	99020,14	0,00	99020,14	0,00	0,00	30979,86	76,17
	реалізації державних (регіональних) програм
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 	0,00	477000,00	477000,00	367431,44	0,00	367431,44	0,00	0,00	109568,56	77,03
	інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 	0,00	477000,00	477000,00	367431,44	0,00	367431,44	0,00	0,00	109568,56	77,03
	інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2000	Поточні видатки	0,00	477000,00	477000,00	367431,44	0,00	367431,44	0,00	0,00	109568,56	77,03
2200	Використання товарів і послуг	0,00	477000,00	477000,00	367431,44	0,00	367431,44	0,00	0,00	109568,56	77,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	203750,00	203750,00	203750,00	0,00	203750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	273250,00	273250,00	163681,44	0,00	163681,44	0,00	0,00	109568,56	59,90
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
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2000	Поточні видатки	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
8000	Інша діяльність	322000,00	346200,00	175900,00	149394,10	0,00	149394,10	0,00	0,00	26505,90	84,93
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	287000,00	303200,00	157900,00	141394,10	0,00	141394,10	0,00	0,00	16505,90	89,55
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	287000,00	303200,00	157900,00	141394,10	0,00	141394,10	0,00	0,00	16505,90	89,55
2000	Поточні видатки	287000,00	303200,00	157900,00	141394,10	0,00	141394,10	0,00	0,00	16505,90	89,55
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	265000,00	265000,00	124500,00	122185,44	0,00	122185,44	0,00	0,00	2314,56	98,14
2110	Оплата праці	217000,00	217000,00	102000,00	100152,00	0,00	100152,00	0,00	0,00	1848,00	98,19
2111	Заробітна плата	217000,00	217000,00	102000,00	100152,00	0,00	100152,00	0,00	0,00	1848,00	98,19
2120	Нарахування на оплату праці	48000,00	48000,00	22500,00	22033,44	0,00	22033,44	0,00	0,00	466,56	97,93
2200	Використання товарів і послуг	22000,00	38200,00	33400,00	19208,66	0,00	19208,66	0,00	0,00	14191,34	57,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16000,00	25000,00	22600,00	17588,00	0,00	17588,00	0,00	0,00	5012,00	77,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	8200,00	7800,00	125,58	0,00	125,58	0,00	0,00	7674,42	1,61
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5000,00	5000,00	3000,00	1495,08	0,00	1495,08	0,00	0,00	1504,92	49,84
2273	Оплата електроенергії	5000,00	5000,00	3000,00	1495,08	0,00	1495,08	0,00	0,00	1504,92	49,84
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2000	Поточні видатки	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	10000,00	18000,00	13000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	5000,00	61,54
0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	10000,00	18000,00	13000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	5000,00	61,54
2000	Поточні видатки	10000,00	18000,00	13000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	5000,00	61,54
2200	Використання товарів і послуг	10000,00	18000,00	13000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	5000,00	61,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	10000,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	10000,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
8700	Резервний фонд	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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0118700	Резервний фонд	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	2810570,00	2814770,00	1555070,00	1538021,93	0,00	1538021,93	0,00	0,00	17048,07	98,90
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 	2072900,00	2072900,00	1036700,00	1036700,00	0,00	1036700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 
	медичної субвенції
0119410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 	2072900,00	2072900,00	1036700,00	1036700,00	0,00	1036700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 
	медичної субвенції
2000	Поточні видатки	2072900,00	2072900,00	1036700,00	1036700,00	0,00	1036700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2600	Поточні трансферти	2072900,00	2072900,00	1036700,00	1036700,00	0,00	1036700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	2072900,00	2072900,00	1036700,00	1036700,00	0,00	1036700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	 рівнів
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	737670,00	741870,00	518370,00	501321,93	0,00	501321,93	0,00	0,00	17048,07	96,71
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	737670,00	741870,00	518370,00	501321,93	0,00	501321,93	0,00	0,00	17048,07	96,71
2000	Поточні видатки	737670,00	741870,00	518370,00	501321,93	0,00	501321,93	0,00	0,00	17048,07	96,71
2600	Поточні трансферти	737670,00	741870,00	518370,00	501321,93	0,00	501321,93	0,00	0,00	17048,07	96,71
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	737670,00	741870,00	518370,00	501321,93	0,00	501321,93	0,00	0,00	17048,07	96,71
	 рівнів
 	Усього 	19865200,00	21411382,00	13207704,00	10487331,94	0,00	10486931,94	400,00	0,00	2720372,06	79,40
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