Бюджет отг с. Смiдин
	Аналіз фінансування установ за  3 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	21929232,00	17361090,00	14335958,40	0,00	14334668,75	1289,65	0,00	3025131,60	82,58
0100	Державне управління	1979030,00	2068830,00	1685270,00	1617430,08	0,00	1617430,08	0,00	0,00	67839,92	95,97
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-	1979030,00	2068830,00	1685270,00	1617430,08	0,00	1617430,08	0,00	0,00	67839,92	95,97
	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	2068830,00	1685270,00	1617430,08	0,00	1617430,08	0,00	0,00	67839,92	95,97
	технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
	ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
	селищної, сільської рад
2000	Поточні видатки	1979030,00	2068830,00	1685270,00	1617430,08	0,00	1617430,08	0,00	0,00	67839,92	95,97
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1878800,00	1878800,00	1497240,00	1495500,89	0,00	1495500,89	0,00	0,00	1739,11	99,88
2110	Оплата праці	1540000,00	1540000,00	1230700,00	1230029,25	0,00	1230029,25	0,00	0,00	670,75	99,95
2111	Заробітна плата	1540000,00	1540000,00	1230700,00	1230029,25	0,00	1230029,25	0,00	0,00	670,75	99,95
2120	Нарахування на оплату праці	338800,00	338800,00	266540,00	265471,64	0,00	265471,64	0,00	0,00	1068,36	99,60
2200	Використання товарів і послуг	100230,00	190030,00	188030,00	121929,19	0,00	121929,19	0,00	0,00	66100,81	64,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56200,00	91200,00	91200,00	82384,92	0,00	82384,92	0,00	0,00	8815,08	90,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23030,00	72430,00	72430,00	20268,45	0,00	20268,45	0,00	0,00	52161,55	27,98
2250	Видатки на відрядження	10000,00	15400,00	15400,00	10327,57	0,00	10327,57	0,00	0,00	5072,43	67,06
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11000,00	11000,00	9000,00	8948,25	0,00	8948,25	0,00	0,00	51,75	99,43
2273	Оплата електроенергії	11000,00	11000,00	9000,00	8948,25	0,00	8948,25	0,00	0,00	51,75	99,43
1000	Освіта	13940600,00	14403072,00	11116680,00	8806155,74	0,00	8806155,74	0,00	0,00	2310524,26	79,22
1010	Надання дошкільної освіти	2328600,00	2471200,00	1940900,00	1713207,31	0,00	1713207,31	0,00	0,00	227692,69	88,27
0111010	Надання дошкільної освіти	2328600,00	2471200,00	1940900,00	1713207,31	0,00	1713207,31	0,00	0,00	227692,69	88,27
2000	Поточні видатки	2328600,00	2471200,00	1940900,00	1713207,31	0,00	1713207,31	0,00	0,00	227692,69	88,27
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2021200,00	2021200,00	1504200,00	1500562,40	0,00	1500562,40	0,00	0,00	3637,60	99,76
2110	Оплата праці	1630000,00	1640000,00	1231000,00	1230724,21	0,00	1230724,21	0,00	0,00	275,79	99,98
2111	Заробітна плата	1630000,00	1640000,00	1231000,00	1230724,21	0,00	1230724,21	0,00	0,00	275,79	99,98
2120	Нарахування на оплату праці	391200,00	381200,00	273200,00	269838,19	0,00	269838,19	0,00	0,00	3361,81	98,77
2200	Використання товарів і послуг	304400,00	447000,00	433700,00	210611,80	0,00	210611,80	0,00	0,00	223088,20	48,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13000,00	24900,00	24900,00	22658,58	0,00	22658,58	0,00	0,00	2241,42	91,00
2230	Продукти харчування	154400,00	154400,00	154400,00	131929,20	0,00	131929,20	0,00	0,00	22470,80	85,45
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2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	138700,00	138700,00	6552,02	0,00	6552,02	0,00	0,00	132147,98	4,72
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	112700,00	46609,12	0,00	46609,12	0,00	0,00	66090,88	41,36
2273	Оплата електроенергії	60000,00	60000,00	46700,00	46609,12	0,00	46609,12	0,00	0,00	90,88	99,81
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	11303872,00	8694180,00	6628429,29	0,00	6628429,29	0,00	0,00	2065750,71	76,24
	навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
	інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
	 гімназіями, колегіумами
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 	10984000,00	11303872,00	8694180,00	6628429,29	0,00	6628429,29	0,00	0,00	2065750,71	76,24
	навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
	інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
	 гімназіями, колегіумами
2000	Поточні видатки	10984000,00	11303872,00	8694180,00	6628429,29	0,00	6628429,29	0,00	0,00	2065750,71	76,24
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10099000,00	10122622,00	7684330,00	6193416,58	0,00	6193416,58	0,00	0,00	1490913,42	80,60
2110	Оплата праці	8150000,00	8169362,00	6191200,00	5049305,58	0,00	5049305,58	0,00	0,00	1141894,42	81,56
2111	Заробітна плата	8150000,00	8169362,00	6191200,00	5049305,58	0,00	5049305,58	0,00	0,00	1141894,42	81,56
2120	Нарахування на оплату праці	1949000,00	1953260,00	1493130,00	1144111,00	0,00	1144111,00	0,00	0,00	349019,00	76,63
2200	Використання товарів і послуг	880000,00	1176250,00	1004850,00	431211,89	0,00	431211,89	0,00	0,00	573638,11	42,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143000,00	347319,00	324919,00	257121,87	0,00	257121,87	0,00	0,00	67797,13	79,13
2230	Продукти харчування	227500,00	227500,00	136500,00	26729,64	0,00	26729,64	0,00	0,00	109770,36	19,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22000,00	105700,00	100700,00	35611,81	0,00	35611,81	0,00	0,00	65088,19	35,36
2250	Видатки на відрядження	30000,00	38231,00	32231,00	31336,36	0,00	31336,36	0,00	0,00	894,64	97,22
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	452500,00	452500,00	405500,00	76462,21	0,00	76462,21	0,00	0,00	329037,79	18,86
2273	Оплата електроенергії	190000,00	190000,00	143000,00	76462,21	0,00	76462,21	0,00	0,00	66537,79	53,47
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	3800,82	0,00	3800,82	0,00	0,00	1199,18	76,02
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного 	628000,00	628000,00	481600,00	464519,14	0,00	464519,14	0,00	0,00	17080,86	96,45
	виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
	театральними, хоровими, мистецькими)
0111100	Надання спеціальної освіти школами естетичного 	628000,00	628000,00	481600,00	464519,14	0,00	464519,14	0,00	0,00	17080,86	96,45
	виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
	театральними, хоровими, мистецькими)
2000	Поточні видатки	628000,00	628000,00	481600,00	464519,14	0,00	464519,14	0,00	0,00	17080,86	96,45
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	625000,00	625000,00	479500,00	462795,47	0,00	462795,47	0,00	0,00	16704,53	96,52
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2110	Оплата праці	511300,00	511300,00	391700,00	377135,24	0,00	377135,24	0,00	0,00	14564,76	96,28
2111	Заробітна плата	511300,00	511300,00	391700,00	377135,24	0,00	377135,24	0,00	0,00	14564,76	96,28
2120	Нарахування на оплату праці	113700,00	113700,00	87800,00	85660,23	0,00	85660,23	0,00	0,00	2139,77	97,56
2200	Використання товарів і послуг	3000,00	3000,00	2100,00	1723,67	0,00	1723,67	0,00	0,00	376,33	82,08
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3000,00	3000,00	2100,00	1723,67	0,00	1723,67	0,00	0,00	376,33	82,08
2273	Оплата електроенергії	3000,00	3000,00	2100,00	1723,67	0,00	1723,67	0,00	0,00	376,33	82,08
2000	Охорона здоров`я	0,00	130710,00	96180,00	88007,40	0,00	87117,75	889,65	0,00	8172,60	91,50
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	0,00	130710,00	96180,00	88007,40	0,00	87117,75	889,65	0,00	8172,60	91,50
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	0,00	130710,00	96180,00	88007,40	0,00	87117,75	889,65	0,00	8172,60	91,50
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
2000	Поточні видатки	0,00	130710,00	96180,00	88007,40	0,00	87117,75	889,65	0,00	8172,60	91,50
2600	Поточні трансферти	0,00	130710,00	96180,00	88007,40	0,00	87117,75	889,65	0,00	8172,60	91,50
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	0,00	130710,00	96180,00	88007,40	0,00	87117,75	889,65	0,00	8172,60	91,50
	 організаціям)
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	65000,00	76000,00	76000,00	39520,00	0,00	39520,00	0,00	0,00	36480,00	52,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 	15000,00	26000,00	26000,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	2480,00	90,46
	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	26000,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	2480,00	90,46
	оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
	оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
	Чорнобильської катастрофи)
2000	Поточні видатки	15000,00	26000,00	26000,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	2480,00	90,46
2200	Використання товарів і послуг	15000,00	26000,00	26000,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	2480,00	90,46
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	15000,00	26000,00	26000,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	2480,00	90,46
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	15000,00	26000,00	26000,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	2480,00	90,46
	програм, не віднесені до заходів розвитку
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	50000,00	50000,00	50000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	34000,00	32,00
	забезпечення
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	50000,00	50000,00	50000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	34000,00	32,00
	забезпечення
2000	Поточні видатки	50000,00	50000,00	50000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	34000,00	32,00
2700	Соціальне забезпечення	50000,00	50000,00	50000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	34000,00	32,00
2730	Інші виплати населенню	50000,00	50000,00	50000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	34000,00	32,00
4000	Культура i мистецтво	657000,00	687000,00	543000,00	393481,20	0,00	393081,20	400,00	0,00	149518,80	72,46
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	637000,00	667000,00	523000,00	375261,20	0,00	374861,20	400,00	0,00	147738,80	71,75
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
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0114060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	637000,00	667000,00	523000,00	375261,20	0,00	374861,20	400,00	0,00	147738,80	71,75
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
2000	Поточні видатки	637000,00	667000,00	523000,00	375261,20	0,00	374861,20	400,00	0,00	147738,80	71,75
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	552000,00	552000,00	410000,00	340879,21	0,00	340879,21	0,00	0,00	69120,79	83,14
2110	Оплата праці	452000,00	452000,00	335000,00	274200,01	0,00	274200,01	0,00	0,00	60799,99	81,85
2111	Заробітна плата	452000,00	452000,00	335000,00	274200,01	0,00	274200,01	0,00	0,00	60799,99	81,85
2120	Нарахування на оплату праці	100000,00	100000,00	75000,00	66679,20	0,00	66679,20	0,00	0,00	8320,80	88,91
2200	Використання товарів і послуг	85000,00	115000,00	113000,00	34381,99	0,00	33981,99	400,00	0,00	78618,01	30,43
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	22248,73	0,00	22248,73	0,00	0,00	70751,27	23,92
2273	Оплата електроенергії	20000,00	30000,00	28000,00	22248,73	0,00	22248,73	0,00	0,00	5751,27	79,46
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	20000,00	18220,00	0,00	18220,00	0,00	0,00	1780,00	91,10
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20000,00	20000,00	20000,00	18220,00	0,00	18220,00	0,00	0,00	1780,00	91,10
2000	Поточні видатки	20000,00	20000,00	20000,00	18220,00	0,00	18220,00	0,00	0,00	1780,00	91,10
2200	Використання товарів і послуг	20000,00	20000,00	20000,00	18220,00	0,00	18220,00	0,00	0,00	1780,00	91,10
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	20000,00	20000,00	20000,00	18220,00	0,00	18220,00	0,00	0,00	1780,00	91,10
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	20000,00	20000,00	20000,00	18220,00	0,00	18220,00	0,00	0,00	1780,00	91,10
	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	530150,00	516750,00	318231,75	0,00	318231,75	0,00	0,00	198518,25	61,58
6030	Організація благоустрою населених пунктів	66000,00	530150,00	516750,00	318231,75	0,00	318231,75	0,00	0,00	198518,25	61,58
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	66000,00	530150,00	516750,00	318231,75	0,00	318231,75	0,00	0,00	198518,25	61,58
2000	Поточні видатки	66000,00	530150,00	516750,00	318231,75	0,00	318231,75	0,00	0,00	198518,25	61,58
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	25000,00	25000,00	19832,36	0,00	19832,36	0,00	0,00	5167,64	79,33
2110	Оплата праці	0,00	21100,00	21100,00	17011,46	0,00	17011,46	0,00	0,00	4088,54	80,62
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2111	Заробітна плата	0,00	21100,00	21100,00	17011,46	0,00	17011,46	0,00	0,00	4088,54	80,62
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	3900,00	3900,00	2820,90	0,00	2820,90	0,00	0,00	1079,10	72,33
2200	Використання товарів і послуг	66000,00	505150,00	491750,00	298399,39	0,00	298399,39	0,00	0,00	193350,61	60,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	259050,00	259050,00	162192,66	0,00	162192,66	0,00	0,00	96857,34	62,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6000,00	186100,00	186100,00	104546,52	0,00	104546,52	0,00	0,00	81553,48	56,18
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60000,00	60000,00	46600,00	31660,21	0,00	31660,21	0,00	0,00	14939,79	67,94
2273	Оплата електроенергії	60000,00	60000,00	46600,00	31660,21	0,00	31660,21	0,00	0,00	14939,79	67,94
7000	Економічна діяльність	20000,00	819000,00	812500,00	638694,88	0,00	638694,88	0,00	0,00	173805,12	78,61
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	20000,00	46000,00	39500,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	25400,00	35,70
0117110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	20000,00	46000,00	39500,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	25400,00	35,70
2000	Поточні видатки	20000,00	46000,00	39500,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	25400,00	35,70
2200	Використання товарів і послуг	20000,00	46000,00	39500,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	25400,00	35,70
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	20000,00	46000,00	39500,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	25400,00	35,70
	державних (регіональних) програм
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 	20000,00	40000,00	33500,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	19400,00	42,09
	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	637000,00	637000,00	525574,74	0,00	525574,74	0,00	0,00	111425,26	82,51
	інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 	0,00	637000,00	637000,00	525574,74	0,00	525574,74	0,00	0,00	111425,26	82,51
	інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2000	Поточні видатки	0,00	637000,00	637000,00	525574,74	0,00	525574,74	0,00	0,00	111425,26	82,51
2200	Використання товарів і послуг	0,00	637000,00	637000,00	525574,74	0,00	525574,74	0,00	0,00	111425,26	82,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	263750,00	263750,00	262132,50	0,00	262132,50	0,00	0,00	1617,50	99,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	373250,00	373250,00	263442,24	0,00	263442,24	0,00	0,00	109807,76	70,58
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	394700,00	325540,00	265315,42	0,00	265315,42	0,00	0,00	60224,58	81,50
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	287000,00	326600,00	257440,00	232224,42	0,00	232224,42	0,00	0,00	25215,58	90,21
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	287000,00	326600,00	257440,00	232224,42	0,00	232224,42	0,00	0,00	25215,58	90,21
2000	Поточні видатки	287000,00	326600,00	257440,00	232224,42	0,00	232224,42	0,00	0,00	25215,58	90,21
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	265000,00	265000,00	197040,00	183280,16	0,00	183280,16	0,00	0,00	13759,84	93,02
2110	Оплата праці	217000,00	217000,00	161400,00	150228,00	0,00	150228,00	0,00	0,00	11172,00	93,08
2111	Заробітна плата	217000,00	217000,00	161400,00	150228,00	0,00	150228,00	0,00	0,00	11172,00	93,08
2120	Нарахування на оплату праці	48000,00	48000,00	35640,00	33052,16	0,00	33052,16	0,00	0,00	2587,84	92,74
2200	Використання товарів і послуг	22000,00	61600,00	60400,00	48944,26	0,00	48944,26	0,00	0,00	11455,74	81,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16000,00	46900,00	46900,00	46550,18	0,00	46550,18	0,00	0,00	349,82	99,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	9700,00	9600,00	627,57	0,00	627,57	0,00	0,00	8972,43	6,54
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5000,00	5000,00	3900,00	1766,51	0,00	1766,51	0,00	0,00	2133,49	45,30
2273	Оплата електроенергії	5000,00	5000,00	3900,00	1766,51	0,00	1766,51	0,00	0,00	2133,49	45,30
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	43100,00	43100,00	33091,00	0,00	33091,00	0,00	0,00	10009,00	76,78
0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	10000,00	43100,00	43100,00	33091,00	0,00	33091,00	0,00	0,00	10009,00	76,78
2000	Поточні видатки	10000,00	43100,00	43100,00	33091,00	0,00	33091,00	0,00	0,00	10009,00	76,78
2200	Використання товарів і послуг	10000,00	43100,00	43100,00	33091,00	0,00	33091,00	0,00	0,00	10009,00	76,78
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	25100,00	25100,00	25091,00	0,00	25091,00	0,00	0,00	9,00	99,96
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	програм, не віднесені до заходів розвитку
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8700	Резервний фонд	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
0118700	Резервний фонд	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	2810570,00	2814770,00	2184170,00	2169121,93	0,00	2169121,93	0,00	0,00	15048,07	99,31
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 	2072900,00	2072900,00	1554800,00	1554800,00	0,00	1554800,00	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	1554800,00	1554800,00	0,00	1554800,00	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	1554800,00	1554800,00	0,00	1554800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2600	Поточні трансферти	2072900,00	2072900,00	1554800,00	1554800,00	0,00	1554800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	2072900,00	2072900,00	1554800,00	1554800,00	0,00	1554800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	 рівнів
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	737670,00	741870,00	629370,00	614321,93	0,00	614321,93	0,00	0,00	15048,07	97,61
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	737670,00	741870,00	629370,00	614321,93	0,00	614321,93	0,00	0,00	15048,07	97,61
2000	Поточні видатки	737670,00	741870,00	629370,00	614321,93	0,00	614321,93	0,00	0,00	15048,07	97,61
2600	Поточні трансферти	737670,00	741870,00	629370,00	614321,93	0,00	614321,93	0,00	0,00	15048,07	97,61
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	737670,00	741870,00	629370,00	614321,93	0,00	614321,93	0,00	0,00	15048,07	97,61
	 рівнів
 	Усього 	19865200,00	21929232,00	17361090,00	14335958,40	0,00	14334668,75	1289,65	0,00	3025131,60	82,58
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