Бюджет отг с. Смідин
	Аналіз фінансування установ на 31.03.2021
	Загальний фонд
Станом на 12.05.2021	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	33592850,00	34464422,00	9100008,00	8056031,90	0,00	8043328,25	12703,65	0,00	1043976,10	88,53
0100	Державне управління	3563080,00	3952380,00	1293470,00	1084282,44	0,00	1071578,79	12703,65	0,00	209187,56	83,83
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та 	3563080,00	3850380,00	1191470,00	982282,44	0,00	982282,44	0,00	0,00	209187,56	82,44
	матеріально-технічне забезпечення діяльності 
	обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
	разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та 	3563080,00	3850380,00	1191470,00	982282,44	0,00	982282,44	0,00	0,00	209187,56	82,44
	матеріально-технічне забезпечення діяльності 
	обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
	разі її створення), міської, селищної, сільської рад
2000	Поточні видатки	3563080,00	3850380,00	1191470,00	982282,44	0,00	982282,44	0,00	0,00	209187,56	82,44
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3391950,00	3391950,00	831800,00	796267,41	0,00	796267,41	0,00	0,00	35532,59	95,73
2110	Оплата праці	2750000,00	2750000,00	680000,00	648246,62	0,00	648246,62	0,00	0,00	31753,38	95,33
2111	Заробітна плата	2750000,00	2750000,00	680000,00	648246,62	0,00	648246,62	0,00	0,00	31753,38	95,33
2120	Нарахування на оплату праці	641950,00	641950,00	151800,00	148020,79	0,00	148020,79	0,00	0,00	3779,21	97,51
2200	Використання товарів і послуг	171130,00	455830,00	357070,00	183515,03	0,00	183515,03	0,00	0,00	173554,97	51,39
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121500,00	210200,00	148700,00	103370,20	0,00	103370,20	0,00	0,00	45329,80	69,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1430,00	197430,00	196370,00	71312,50	0,00	71312,50	0,00	0,00	125057,50	36,32
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48200,00	48200,00	12000,00	8832,33	0,00	8832,33	0,00	0,00	3167,67	73,60
2273	Оплата електроенергії	25000,00	25000,00	12000,00	8832,33	0,00	8832,33	0,00	0,00	3167,67	73,60
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	23200,00	23200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуг
2800	Інші поточні видатки	0,00	2600,00	2600,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	100,00	96,15
0190	Проведення місцевих виборів та референдумів, 	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	89296,35	12703,65	0,00	0,00	100,00
	забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної 
	Республіки Крим
0191	Проведення місцевих виборів	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	89296,35	12703,65	0,00	0,00	100,00
0110191	Проведення місцевих виборів	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	89296,35	12703,65	0,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	89296,35	12703,65	0,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	89296,35	12703,65	0,00	0,00	100,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	89296,35	12703,65	0,00	0,00	100,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	89296,35	12703,65	0,00	0,00	100,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
1000	Освіта	28109850,00	28427722,00	7085938,00	6544325,21	0,00	6544325,21	0,00	0,00	541612,79	92,36
1010	Надання дошкільної освіти	4827250,00	4883450,00	1454850,00	1276404,91	0,00	1276404,91	0,00	0,00	178445,09	87,73
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0111010	Надання дошкільної освіти	4827250,00	4883450,00	1454850,00	1276404,91	0,00	1276404,91	0,00	0,00	178445,09	87,73
2000	Поточні видатки	4827250,00	4883450,00	1454850,00	1276404,91	0,00	1276404,91	0,00	0,00	178445,09	87,73
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4377000,00	4377000,00	1197900,00	1138085,24	0,00	1138085,24	0,00	0,00	59814,76	95,01
2110	Оплата праці	3530000,00	3530000,00	966000,00	931774,77	0,00	931774,77	0,00	0,00	34225,23	96,46
2111	Заробітна плата	3530000,00	3530000,00	966000,00	931774,77	0,00	931774,77	0,00	0,00	34225,23	96,46
2120	Нарахування на оплату праці	847000,00	847000,00	231900,00	206310,47	0,00	206310,47	0,00	0,00	25589,53	88,97
2200	Використання товарів і послуг	446250,00	502450,00	253950,00	135604,21	0,00	135604,21	0,00	0,00	118345,79	53,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6750,00	33450,00	33450,00	25236,44	0,00	25236,44	0,00	0,00	8213,56	75,45
2230	Продукти харчування	223600,00	223600,00	150000,00	81017,48	0,00	81017,48	0,00	0,00	68982,52	54,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	24500,00	24500,00	4449,00	0,00	4449,00	0,00	0,00	20051,00	18,16
2250	Видатки на відрядження	0,00	5000,00	5000,00	2833,10	0,00	2833,10	0,00	0,00	2166,90	56,66
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	215900,00	215900,00	41000,00	22068,19	0,00	22068,19	0,00	0,00	18931,81	53,82
2273	Оплата електроенергії	111500,00	111500,00	41000,00	22068,19	0,00	22068,19	0,00	0,00	18931,81	53,82
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	104400,00	104400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуг
2800	Інші поточні видатки	4000,00	4000,00	3000,00	2715,46	0,00	2715,46	0,00	0,00	284,54	90,52
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів	5201600,00	5397600,00	1732600,00	1436353,43	0,00	1436353,43	0,00	0,00	296246,57	82,90
	 місцевого бюджету
1021	Надання загальної середньої освіти закладами 	5201600,00	5397600,00	1732600,00	1436353,43	0,00	1436353,43	0,00	0,00	296246,57	82,90
	загальної середньої освіти
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами 	5201600,00	5397600,00	1732600,00	1436353,43	0,00	1436353,43	0,00	0,00	296246,57	82,90
	загальної середньої освіти
2000	Поточні видатки	5201600,00	5397600,00	1732600,00	1436353,43	0,00	1436353,43	0,00	0,00	296246,57	82,90
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4182000,00	4182000,00	1308500,00	1296252,28	0,00	1296252,28	0,00	0,00	12247,72	99,06
2110	Оплата праці	3400000,00	3400000,00	1051000,00	1038752,28	0,00	1038752,28	0,00	0,00	12247,72	98,83
2111	Заробітна плата	3400000,00	3400000,00	1051000,00	1038752,28	0,00	1038752,28	0,00	0,00	12247,72	98,83
2120	Нарахування на оплату праці	782000,00	782000,00	257500,00	257500,00	0,00	257500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	1014600,00	1208500,00	419000,00	138449,53	0,00	138449,53	0,00	0,00	280550,47	33,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126900,00	227200,00	163300,00	41071,74	0,00	41071,74	0,00	0,00	122228,26	25,15
2230	Продукти харчування	196000,00	196000,00	64000,00	22302,92	0,00	22302,92	0,00	0,00	41697,08	34,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20200,00	108100,00	96000,00	27856,10	0,00	27856,10	0,00	0,00	68143,90	29,02
2250	Видатки на відрядження	0,00	5000,00	5000,00	798,90	0,00	798,90	0,00	0,00	4201,10	15,98
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	665500,00	666200,00	90700,00	46419,87	0,00	46419,87	0,00	0,00	44280,13	51,18
2273	Оплата електроенергії	260000,00	260000,00	90000,00	46271,97	0,00	46271,97	0,00	0,00	43728,03	51,41
2274	Оплата природного газу	0,00	700,00	700,00	147,90	0,00	147,90	0,00	0,00	552,10	21,13
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	405500,00	405500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуг
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	державних (регіональних) програм
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2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
2800	Інші поточні видатки	5000,00	7100,00	5100,00	1651,62	0,00	1651,62	0,00	0,00	3448,38	32,38
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок 	17324700,00	17352700,00	3686900,00	3636363,70	0,00	3636363,70	0,00	0,00	50536,30	98,63
	освітньої субвенції
1031	Надання загальної середньої освіти закладами 	17324700,00	17352700,00	3686900,00	3636363,70	0,00	3636363,70	0,00	0,00	50536,30	98,63
	загальної середньої освіти
0111031	Надання загальної середньої освіти закладами 	17324700,00	17352700,00	3686900,00	3636363,70	0,00	3636363,70	0,00	0,00	50536,30	98,63
	загальної середньої освіти
2000	Поточні видатки	17324700,00	17352700,00	3686900,00	3636363,70	0,00	3636363,70	0,00	0,00	50536,30	98,63
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17324700,00	17324700,00	3658900,00	3636363,70	0,00	3636363,70	0,00	0,00	22536,30	99,38
2110	Оплата праці	14000000,00	14000000,00	2956900,00	2956900,00	0,00	2956900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	14000000,00	14000000,00	2956900,00	2956900,00	0,00	2956900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	3324700,00	3324700,00	702000,00	679463,70	0,00	679463,70	0,00	0,00	22536,30	96,79
2200	Використання товарів і послуг	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	756300,00	756300,00	187500,00	175600,14	0,00	175600,14	0,00	0,00	11899,86	93,65
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	756300,00	756300,00	187500,00	175600,14	0,00	175600,14	0,00	0,00	11899,86	93,65
2000	Поточні видатки	756300,00	756300,00	187500,00	175600,14	0,00	175600,14	0,00	0,00	11899,86	93,65
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	753000,00	753000,00	186000,00	174877,68	0,00	174877,68	0,00	0,00	11122,32	94,02
2110	Оплата праці	610000,00	610000,00	150000,00	141505,02	0,00	141505,02	0,00	0,00	8494,98	94,34
2111	Заробітна плата	610000,00	610000,00	150000,00	141505,02	0,00	141505,02	0,00	0,00	8494,98	94,34
2120	Нарахування на оплату праці	143000,00	143000,00	36000,00	33372,66	0,00	33372,66	0,00	0,00	2627,34	92,70
2200	Використання товарів і послуг	3300,00	3300,00	1500,00	722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	777,54	48,16
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3300,00	3300,00	1500,00	722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	777,54	48,16
2273	Оплата електроенергії	3300,00	3300,00	1500,00	722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	777,54	48,16
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного 	0,00	37672,00	24088,00	19603,03	0,00	19603,03	0,00	0,00	4484,97	81,38
	бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
	підтримки особам з особливими освітніми потребами
0111200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного 	0,00	37672,00	24088,00	19603,03	0,00	19603,03	0,00	0,00	4484,97	81,38
	бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
	підтримки особам з особливими освітніми потребами
2000	Поточні видатки	0,00	37672,00	24088,00	19603,03	0,00	19603,03	0,00	0,00	4484,97	81,38
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	37672,00	24088,00	19603,03	0,00	19603,03	0,00	0,00	4484,97	81,38
2110	Оплата праці	0,00	30879,00	19730,00	16068,06	0,00	16068,06	0,00	0,00	3661,94	81,44
2111	Заробітна плата	0,00	30879,00	19730,00	16068,06	0,00	16068,06	0,00	0,00	3661,94	81,44
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	6793,00	4358,00	3534,97	0,00	3534,97	0,00	0,00	823,03	81,11
2000	Охорона здоров`я	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
2100	Стоматологічна допомога населенню	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
	Страница 3 из 9

	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
2110	Первинна медична допомога населенню	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
	допомоги
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
	допомоги
2000	Поточні видатки	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
2600	Поточні трансферти	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам 	93000,00	93000,00	54000,00	5967,76	0,00	5967,76	0,00	0,00	48032,24	11,05
	(установам, організаціям)
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	53000,00	68000,00	30000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	19000,00	36,67
3030	Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших 	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	передбачених законодавством пільг окремим 
	категоріям громадян та компенсації за пільговий 
	проїзд окремих категорій громадян
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	категорій громадян на залізничному транспорті
0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	категорій громадян на залізничному транспорті
2000	Поточні видатки	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	0,00	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)	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг 	23000,00	28000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
	дітям з інвалідністю в установах соціального 
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	захисту
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх 	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соціального захисту
0113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх 	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соціального захисту
2000	Поточні видатки	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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2200	Використання товарів і послуг	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
	коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
	внаслідок Чорнобильської катастрофи)
2000	Поточні видатки	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
3192	Надання фінансової підтримки громадським 	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
	діяльність яких має соціальну спрямованість
0113192	Надання фінансової підтримки громадським 	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
	діяльність яких має соціальну спрямованість
2000	Поточні видатки	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2600	Поточні трансферти	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам 	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	(установам, організаціям)
3200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та 	30000,00	30000,00	15000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	4000,00	73,33
	виплати допомог і компенсацій
3240	Інші заклади та заходи	30000,00	30000,00	15000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	4000,00	73,33
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	30000,00	30000,00	15000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	4000,00	73,33
	забезпечення
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	30000,00	30000,00	15000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	4000,00	73,33
	забезпечення
2000	Поточні видатки	30000,00	30000,00	15000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	4000,00	73,33
2700	Соціальне забезпечення	30000,00	30000,00	15000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	4000,00	73,33
2730	Інші виплати населенню	30000,00	30000,00	15000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	4000,00	73,33
4000	Культура i мистецтво	1219420,00	1284820,00	387600,00	298237,34	0,00	298237,34	0,00	0,00	89362,66	76,94
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	1219420,00	1284820,00	387600,00	298237,34	0,00	298237,34	0,00	0,00	89362,66	76,94
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
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0114060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	1219420,00	1284820,00	387600,00	298237,34	0,00	298237,34	0,00	0,00	89362,66	76,94
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
2000	Поточні видатки	1219420,00	1284820,00	387600,00	298237,34	0,00	298237,34	0,00	0,00	89362,66	76,94
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1079000,00	1079000,00	279200,00	253824,27	0,00	253824,27	0,00	0,00	25375,73	90,91
2110	Оплата праці	871000,00	871000,00	225000,00	201171,63	0,00	201171,63	0,00	0,00	23828,37	89,41
2111	Заробітна плата	871000,00	871000,00	225000,00	201171,63	0,00	201171,63	0,00	0,00	23828,37	89,41
2120	Нарахування на оплату праці	208000,00	208000,00	54200,00	52652,64	0,00	52652,64	0,00	0,00	1547,36	97,15
2200	Використання товарів і послуг	140420,00	205820,00	108400,00	44413,07	0,00	44413,07	0,00	0,00	63986,93	40,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	28700,00	28700,00	2950,00	0,00	2950,00	0,00	0,00	25750,00	10,28
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	36700,00	36700,00	30600,00	0,00	30600,00	0,00	0,00	6100,00	83,38
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110420,00	110420,00	13000,00	10863,07	0,00	10863,07	0,00	0,00	2136,93	83,56
2273	Оплата електроенергії	35020,00	35020,00	13000,00	10863,07	0,00	10863,07	0,00	0,00	2136,93	83,56
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	75400,00	75400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуг
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
5000	Фiзична культура i спорт	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
	 з олімпійських видів спорту
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
	 з олімпійських видів спорту
2000	Поточні видатки	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	15000,00	15000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
6000	Житлово-комунальне господарство	98400,00	152400,00	89000,00	23770,47	0,00	23770,47	0,00	0,00	65229,53	26,71
6030	Організація благоустрою населених пунктів	98400,00	152400,00	89000,00	23770,47	0,00	23770,47	0,00	0,00	65229,53	26,71
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	98400,00	152400,00	89000,00	23770,47	0,00	23770,47	0,00	0,00	65229,53	26,71
2000	Поточні видатки	98400,00	152400,00	89000,00	23770,47	0,00	23770,47	0,00	0,00	65229,53	26,71
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата праці	8200,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	8200,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	88400,00	142400,00	89000,00	23770,47	0,00	23770,47	0,00	0,00	65229,53	26,71
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2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	53500,00	53500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53500,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88400,00	88400,00	35000,00	23770,47	0,00	23770,47	0,00	0,00	11229,53	67,92
2273	Оплата електроенергії	88400,00	88400,00	35000,00	23770,47	0,00	23770,47	0,00	0,00	11229,53	67,92
7000	Економічна діяльність	11000,00	11000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реалізації державних (регіональних) програм
7600	Інші програми та заходи, пов`язані з економічною 	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
	діяльністю
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
	курортів
0117622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
	курортів
2000	Поточні видатки	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
8000	Інша діяльність	430100,00	460100,00	155000,00	88448,68	0,00	88448,68	0,00	0,00	66551,32	57,06
8100	Захист населення і територій від надзвичайних 	428100,00	428100,00	125000,00	88448,68	0,00	88448,68	0,00	0,00	36551,32	70,76
	ситуацій техногенного та природного характеру
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	428100,00	428100,00	125000,00	88448,68	0,00	88448,68	0,00	0,00	36551,32	70,76
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	428100,00	428100,00	125000,00	88448,68	0,00	88448,68	0,00	0,00	36551,32	70,76
2000	Поточні видатки	428100,00	428100,00	125000,00	88448,68	0,00	88448,68	0,00	0,00	36551,32	70,76
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	386000,00	386000,00	88500,00	86460,00	0,00	86460,00	0,00	0,00	2040,00	97,69
2110	Оплата праці	314000,00	314000,00	72000,00	70850,00	0,00	70850,00	0,00	0,00	1150,00	98,40
2111	Заробітна плата	314000,00	314000,00	72000,00	70850,00	0,00	70850,00	0,00	0,00	1150,00	98,40
2120	Нарахування на оплату праці	72000,00	72000,00	16500,00	15610,00	0,00	15610,00	0,00	0,00	890,00	94,61
2200	Використання товарів і послуг	42100,00	42100,00	36500,00	1988,68	0,00	1988,68	0,00	0,00	34511,32	5,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32400,00	32400,00	32400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32400,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1200,00	1200,00	300,00	204,86	0,00	204,86	0,00	0,00	95,14	68,29
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2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8500,00	8500,00	3800,00	1783,82	0,00	1783,82	0,00	0,00	2016,18	46,94
2273	Оплата електроенергії	8500,00	8500,00	3800,00	1783,82	0,00	1783,82	0,00	0,00	2016,18	46,94
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2000,00	32000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього	2000,00	32000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
	 природного середовища
8311	Охорона та раціональне використання природних 	2000,00	32000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
	ресурсів
0118311	Охорона та раціональне використання природних 	2000,00	32000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
	ресурсів
2000	Поточні видатки	2000,00	32000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	2000,00	32000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
37	Фінансовий відділ Смідинської сільської ради	919800,00	997600,00	511600,00	397900,03	0,00	397900,03	0,00	0,00	113699,97	77,78
0100	Державне управління	287000,00	293600,00	77600,00	59900,03	0,00	59900,03	0,00	0,00	17699,97	77,19
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 	287000,00	293600,00	77600,00	59900,03	0,00	59900,03	0,00	0,00	17699,97	77,19
	(місті Києві), селищах, селах, територіальних 
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 	287000,00	293600,00	77600,00	59900,03	0,00	59900,03	0,00	0,00	17699,97	77,19
	(місті Києві), селищах, селах, територіальних 
2000	Поточні видатки	287000,00	293600,00	77600,00	59900,03	0,00	59900,03	0,00	0,00	17699,97	77,19
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	287000,00	287000,00	71000,00	59900,03	0,00	59900,03	0,00	0,00	11099,97	84,37
2110	Оплата праці	235000,00	235000,00	59000,00	50435,11	0,00	50435,11	0,00	0,00	8564,89	85,48
2111	Заробітна плата	235000,00	235000,00	59000,00	50435,11	0,00	50435,11	0,00	0,00	8564,89	85,48
2120	Нарахування на оплату праці	52000,00	52000,00	12000,00	9464,92	0,00	9464,92	0,00	0,00	2535,08	78,87
2200	Використання товарів і послуг	0,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00
8000	Інша діяльність	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
8700	Резервний фонд	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	552800,00	624000,00	354000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	16000,00	95,48
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 	552800,00	624000,00	354000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	16000,00	95,48
	бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок
	 коштів місцевих бюджетів
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	552800,00	624000,00	354000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	16000,00	95,48
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3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	552800,00	624000,00	354000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	16000,00	95,48
2000	Поточні видатки	552800,00	624000,00	354000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	16000,00	95,48
2600	Поточні трансферти	552800,00	624000,00	354000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	16000,00	95,48
2620	Поточні трансферти органам державного управління 	552800,00	624000,00	354000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	16000,00	95,48
	інших рівнів
 	Усього 	34512650,00	35462022,00	9611608,00	8453931,93	0,00	8441228,28	12703,65	0,00	1157676,07	87,96
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