Бюджет отг с. Смідин
	Аналіз фінансування установ на 31.08.2021
	Загальний фонд
Станом на 07.12.2021	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	35108392,00	24233512,00	21890642,55	0,00	21890642,55	0,00	0,00	2342869,45	90,33
0100	Державне управління	3563080,00	3994250,00	2943570,00	2723103,70	0,00	2723103,70	0,00	0,00	220466,30	92,51
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та 	3563080,00	3892250,00	2841570,00	2621103,70	0,00	2621103,70	0,00	0,00	220466,30	92,24
	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	3892250,00	2841570,00	2621103,70	0,00	2621103,70	0,00	0,00	220466,30	92,24
	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	3892250,00	2841570,00	2621103,70	0,00	2621103,70	0,00	0,00	220466,30	92,24
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3391950,00	3391950,00	2346750,00	2276024,79	0,00	2276024,79	0,00	0,00	70725,21	96,99
2110	Оплата праці	2750000,00	2750000,00	1911000,00	1865168,32	0,00	1865168,32	0,00	0,00	45831,68	97,60
2111	Заробітна плата	2750000,00	2750000,00	1911000,00	1865168,32	0,00	1865168,32	0,00	0,00	45831,68	97,60
2120	Нарахування на оплату праці	641950,00	641950,00	435750,00	410856,47	0,00	410856,47	0,00	0,00	24893,53	94,29
2200	Використання товарів і послуг	171130,00	492200,00	486720,00	337979,51	0,00	337979,51	0,00	0,00	148740,49	69,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121500,00	228270,00	228270,00	198018,00	0,00	198018,00	0,00	0,00	30252,00	86,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1430,00	214230,00	213750,00	119510,51	0,00	119510,51	0,00	0,00	94239,49	55,91
2250	Видатки на відрядження	0,00	1500,00	1500,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	1049,00	30,07
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48200,00	48200,00	43200,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	23200,00	46,30
2273	Оплата електроенергії	25000,00	25000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	23200,00	23200,00	23200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23200,00	0,00
	послуг
2800	Інші поточні видатки	0,00	8100,00	8100,00	7099,40	0,00	7099,40	0,00	0,00	1000,60	87,65
0190	Проведення місцевих виборів та референдумів, 	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	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	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0110191	Проведення місцевих виборів	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	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	102000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
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1000	Освіта	28109850,00	28724022,00	19392622,00	17795550,05	0,00	17795550,05	0,00	0,00	1597071,95	91,76
1010	Надання дошкільної освіти	4827250,00	4918850,00	3446750,00	3130012,79	0,00	3130012,79	0,00	0,00	316737,21	90,81
0111010	Надання дошкільної освіти	4827250,00	4918850,00	3446750,00	3130012,79	0,00	3130012,79	0,00	0,00	316737,21	90,81
2000	Поточні видатки	4827250,00	4918850,00	3446750,00	3130012,79	0,00	3130012,79	0,00	0,00	316737,21	90,81
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4377000,00	4377000,00	2933200,00	2772718,57	0,00	2772718,57	0,00	0,00	160481,43	94,53
2110	Оплата праці	3530000,00	3530000,00	2368000,00	2274839,69	0,00	2274839,69	0,00	0,00	93160,31	96,07
2111	Заробітна плата	3530000,00	3530000,00	2368000,00	2274839,69	0,00	2274839,69	0,00	0,00	93160,31	96,07
2120	Нарахування на оплату праці	847000,00	847000,00	565200,00	497878,88	0,00	497878,88	0,00	0,00	67321,12	88,09
2200	Використання товарів і послуг	446250,00	537850,00	509550,00	353398,98	0,00	353398,98	0,00	0,00	156151,02	69,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6750,00	62850,00	62850,00	58309,44	0,00	58309,44	0,00	0,00	4540,56	92,78
2230	Продукти харчування	223600,00	223600,00	223600,00	141791,82	0,00	141791,82	0,00	0,00	81808,18	63,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	30500,00	30500,00	14180,69	0,00	14180,69	0,00	0,00	16319,31	46,49
2250	Видатки на відрядження	0,00	5000,00	5000,00	4198,80	0,00	4198,80	0,00	0,00	801,20	83,98
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	215900,00	215900,00	187600,00	134918,23	0,00	134918,23	0,00	0,00	52681,77	71,92
2273	Оплата електроенергії	111500,00	111500,00	83200,00	78764,46	0,00	78764,46	0,00	0,00	4435,54	94,67
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	104400,00	104400,00	104400,00	56153,77	0,00	56153,77	0,00	0,00	48246,23	53,79
	послуг
2800	Інші поточні видатки	4000,00	4000,00	4000,00	3895,24	0,00	3895,24	0,00	0,00	104,76	97,38
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів	5201600,00	5484400,00	3878500,00	3509895,71	0,00	3509895,71	0,00	0,00	368604,29	90,50
	 місцевого бюджету
1021	Надання загальної середньої освіти закладами 	5201600,00	5484400,00	3878500,00	3509895,71	0,00	3509895,71	0,00	0,00	368604,29	90,50
	загальної середньої освіти
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами 	5201600,00	5484400,00	3878500,00	3509895,71	0,00	3509895,71	0,00	0,00	368604,29	90,50
	загальної середньої освіти
2000	Поточні видатки	5201600,00	5484400,00	3878500,00	3509895,71	0,00	3509895,71	0,00	0,00	368604,29	90,50
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4182000,00	4182000,00	2750700,00	2742221,94	0,00	2742221,94	0,00	0,00	8478,06	99,69
2110	Оплата праці	3400000,00	3400000,00	2191000,00	2182521,94	0,00	2182521,94	0,00	0,00	8478,06	99,61
2111	Заробітна плата	3400000,00	3400000,00	2191000,00	2182521,94	0,00	2182521,94	0,00	0,00	8478,06	99,61
2120	Нарахування на оплату праці	782000,00	782000,00	559700,00	559700,00	0,00	559700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	1014600,00	1295300,00	1120700,00	760652,19	0,00	760652,19	0,00	0,00	360047,81	67,87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126900,00	301100,00	301100,00	281940,55	0,00	281940,55	0,00	0,00	19159,45	93,64
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0,00	4000,00	4000,00	681,02	0,00	681,02	0,00	0,00	3318,98	17,03
2230	Продукти харчування	196000,00	196000,00	113000,00	90037,80	0,00	90037,80	0,00	0,00	22962,20	79,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20200,00	117000,00	112400,00	75584,28	0,00	75584,28	0,00	0,00	36815,72	67,25
2250	Видатки на відрядження	0,00	5000,00	5000,00	1058,90	0,00	1058,90	0,00	0,00	3941,10	21,18
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	665500,00	666200,00	579200,00	307749,64	0,00	307749,64	0,00	0,00	271450,36	53,13
2273	Оплата електроенергії	260000,00	260000,00	173000,00	137497,07	0,00	137497,07	0,00	0,00	35502,93	79,48
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2274	Оплата природного газу	0,00	700,00	700,00	394,39	0,00	394,39	0,00	0,00	305,61	56,34
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	405500,00	405500,00	405500,00	169858,18	0,00	169858,18	0,00	0,00	235641,82	41,89
	послуг
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	6000,00	6000,00	6000,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	2400,00	60,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	6000,00	6000,00	6000,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	2400,00	60,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
2800	Інші поточні видатки	5000,00	7100,00	7100,00	7021,58	0,00	7021,58	0,00	0,00	78,42	98,90
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок 	17324700,00	17324700,00	11309500,00	10605209,03	0,00	10605209,03	0,00	0,00	704290,97	93,77
	освітньої субвенції
1031	Надання загальної середньої освіти закладами 	17324700,00	17324700,00	11309500,00	10605209,03	0,00	10605209,03	0,00	0,00	704290,97	93,77
	загальної середньої освіти
0111031	Надання загальної середньої освіти закладами 	17324700,00	17324700,00	11309500,00	10605209,03	0,00	10605209,03	0,00	0,00	704290,97	93,77
	загальної середньої освіти
2000	Поточні видатки	17324700,00	17324700,00	11309500,00	10605209,03	0,00	10605209,03	0,00	0,00	704290,97	93,77
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17324700,00	17324700,00	11309500,00	10605209,03	0,00	10605209,03	0,00	0,00	704290,97	93,77
2110	Оплата праці	14000000,00	14000000,00	9142400,00	8700428,06	0,00	8700428,06	0,00	0,00	441971,94	95,17
2111	Заробітна плата	14000000,00	14000000,00	9142400,00	8700428,06	0,00	8700428,06	0,00	0,00	441971,94	95,17
2120	Нарахування на оплату праці	3324700,00	3324700,00	2167100,00	1904780,97	0,00	1904780,97	0,00	0,00	262319,03	87,90
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок 	0,00	28000,00	28000,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	3500,00	87,50
	залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 
	залишку коштів, що мають цільове призначення, 
	виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
	України у попередньому бюджетному періоді, а також 
	коштів, необхідни
1061	Надання загальної середньої освіти закладами 	0,00	28000,00	28000,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	3500,00	87,50
	загальної середньої освіти
0111061	Надання загальної середньої освіти закладами 	0,00	28000,00	28000,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	3500,00	87,50
	загальної середньої освіти
2000	Поточні видатки	0,00	28000,00	28000,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	3500,00	87,50
2200	Використання товарів і послуг	0,00	28000,00	28000,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	3500,00	87,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	28000,00	28000,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	3500,00	87,50
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими 	756300,00	756300,00	518100,00	488291,90	0,00	488291,90	0,00	0,00	29808,10	94,25
	школами
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	756300,00	756300,00	518100,00	488291,90	0,00	488291,90	0,00	0,00	29808,10	94,25
2000	Поточні видатки	756300,00	756300,00	518100,00	488291,90	0,00	488291,90	0,00	0,00	29808,10	94,25
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	753000,00	753000,00	516000,00	486617,33	0,00	486617,33	0,00	0,00	29382,67	94,31
2110	Оплата праці	610000,00	610000,00	410000,00	392181,91	0,00	392181,91	0,00	0,00	17818,09	95,65
2111	Заробітна плата	610000,00	610000,00	410000,00	392181,91	0,00	392181,91	0,00	0,00	17818,09	95,65
2120	Нарахування на оплату праці	143000,00	143000,00	106000,00	94435,42	0,00	94435,42	0,00	0,00	11564,58	89,09
2200	Використання товарів і послуг	3300,00	3300,00	2100,00	1674,57	0,00	1674,57	0,00	0,00	425,43	79,74
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3300,00	3300,00	2100,00	1674,57	0,00	1674,57	0,00	0,00	425,43	79,74
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2273	Оплата електроенергії	3300,00	3300,00	2100,00	1674,57	0,00	1674,57	0,00	0,00	425,43	79,74
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 	0,00	174100,00	174100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174100,00	0,00
	якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
	освіти «Нова українська школа»
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за 	0,00	9219,00	9219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9219,00	0,00
	рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
	бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
	доступної загальної середньої освіти `Нова 
0111181	Співфінансування заходів, що реалізуються за 	0,00	9219,00	9219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9219,00	0,00
	рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
	бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
	доступної загальної середньої освіти `Нова 
2000	Поточні видатки	0,00	9219,00	9219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9219,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	9219,00	9219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9219,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	9219,00	9219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9219,00	0,00
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 	0,00	164881,00	164881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164881,00	0,00
	якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
	освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції 
	з державного бюджету місцевим бюджетам
0111182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 	0,00	164881,00	164881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164881,00	0,00
	якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
	освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції 
	з державного бюджету місцевим бюджетам
2000	Поточні видатки	0,00	164881,00	164881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164881,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	164881,00	164881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164881,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	82924,00	82924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82924,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	81957,00	81957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81957,00	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного 	0,00	24618,00	24618,00	24586,62	0,00	24586,62	0,00	0,00	31,38	99,87
	бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
	підтримки особам з особливими освітніми потребами
0111200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного 	0,00	24618,00	24618,00	24586,62	0,00	24586,62	0,00	0,00	31,38	99,87
	бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
	підтримки особам з особливими освітніми потребами
2000	Поточні видатки	0,00	24618,00	24618,00	24586,62	0,00	24586,62	0,00	0,00	31,38	99,87
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	24618,00	24618,00	24586,62	0,00	24586,62	0,00	0,00	31,38	99,87
2110	Оплата праці	0,00	20179,00	20179,00	20153,72	0,00	20153,72	0,00	0,00	25,28	99,87
2111	Заробітна плата	0,00	20179,00	20179,00	20153,72	0,00	20153,72	0,00	0,00	25,28	99,87
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	4439,00	4439,00	4432,90	0,00	4432,90	0,00	0,00	6,10	99,86
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за 	0,00	13054,00	13054,00	13054,00	0,00	13054,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам
	 на надання державної підтримки особам з особливими 
	освітніми потребами
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0111210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за 	0,00	13054,00	13054,00	13054,00	0,00	13054,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам
	 на надання державної підтримки особам з особливими 
	освітніми потребами
2000	Поточні видатки	0,00	13054,00	13054,00	13054,00	0,00	13054,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	13054,00	13054,00	13054,00	0,00	13054,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110	Оплата праці	0,00	10700,00	10700,00	10700,00	0,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	0,00	10700,00	10700,00	10700,00	0,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	2354,00	2354,00	2354,00	0,00	2354,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000	Охорона здоров`я	93000,00	93000,00	76200,00	46934,29	0,00	46934,29	0,00	0,00	29265,71	61,59
2110	Первинна медична допомога населенню	93000,00	93000,00	76200,00	46934,29	0,00	46934,29	0,00	0,00	29265,71	61,59
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	93000,00	93000,00	76200,00	46934,29	0,00	46934,29	0,00	0,00	29265,71	61,59
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
	допомоги
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається 	93000,00	93000,00	76200,00	46934,29	0,00	46934,29	0,00	0,00	29265,71	61,59
	центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
	допомоги
2000	Поточні видатки	93000,00	93000,00	76200,00	46934,29	0,00	46934,29	0,00	0,00	29265,71	61,59
2600	Поточні трансферти	93000,00	93000,00	76200,00	46934,29	0,00	46934,29	0,00	0,00	29265,71	61,59
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам 	93000,00	93000,00	76200,00	46934,29	0,00	46934,29	0,00	0,00	29265,71	61,59
	(установам, організаціям)
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	53000,00	68000,00	68000,00	28601,60	0,00	28601,60	0,00	0,00	39398,40	42,06
3030	Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших 	0,00	10000,00	10000,00	1422,40	0,00	1422,40	0,00	0,00	8577,60	14,22
	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	1422,40	0,00	1422,40	0,00	0,00	8577,60	14,22
	категорій громадян на залізничному транспорті
0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 	0,00	10000,00	10000,00	1422,40	0,00	1422,40	0,00	0,00	8577,60	14,22
	категорій громадян на залізничному транспорті
2000	Поточні видатки	0,00	10000,00	10000,00	1422,40	0,00	1422,40	0,00	0,00	8577,60	14,22
2700	Соціальне забезпечення	0,00	10000,00	10000,00	1422,40	0,00	1422,40	0,00	0,00	8577,60	14,22
2730	Інші виплати населенню	0,00	10000,00	10000,00	1422,40	0,00	1422,40	0,00	0,00	8577,60	14,22
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	захисту
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх 	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	соціального захисту
0113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх 	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	соціального захисту
2000	Поточні видатки	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
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2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
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
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	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	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
	оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
	коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
	внаслідок Чорнобильської катастрофи)
2000	Поточні видатки	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	0,00	5000,00	5000,00	2179,20	0,00	2179,20	0,00	0,00	2820,80	43,58
3192	Надання фінансової підтримки громадським 	0,00	5000,00	5000,00	2179,20	0,00	2179,20	0,00	0,00	2820,80	43,58
	об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
	діяльність яких має соціальну спрямованість
0113192	Надання фінансової підтримки громадським 	0,00	5000,00	5000,00	2179,20	0,00	2179,20	0,00	0,00	2820,80	43,58
	об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
	діяльність яких має соціальну спрямованість
2000	Поточні видатки	0,00	5000,00	5000,00	2179,20	0,00	2179,20	0,00	0,00	2820,80	43,58
2600	Поточні трансферти	0,00	5000,00	5000,00	2179,20	0,00	2179,20	0,00	0,00	2820,80	43,58
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам 	0,00	5000,00	5000,00	2179,20	0,00	2179,20	0,00	0,00	2820,80	43,58
	(установам, організаціям)
3240	Інші заклади та заходи	30000,00	30000,00	30000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	5000,00	83,33
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	30000,00	30000,00	30000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	5000,00	83,33
	забезпечення
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 	30000,00	30000,00	30000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	5000,00	83,33
	забезпечення
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2000	Поточні видатки	30000,00	30000,00	30000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	5000,00	83,33
2700	Соціальне забезпечення	30000,00	30000,00	30000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	5000,00	83,33
2730	Інші виплати населенню	30000,00	30000,00	30000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	5000,00	83,33
4000	Культура i мистецтво	1219420,00	1291620,00	966520,00	832897,75	0,00	832897,75	0,00	0,00	133622,25	86,17
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	1219420,00	1291620,00	966520,00	832897,75	0,00	832897,75	0,00	0,00	133622,25	86,17
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
0114060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 	1219420,00	1291620,00	966520,00	832897,75	0,00	832897,75	0,00	0,00	133622,25	86,17
	клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
2000	Поточні видатки	1219420,00	1291620,00	966520,00	832897,75	0,00	832897,75	0,00	0,00	133622,25	86,17
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1079000,00	1079000,00	758200,00	723805,43	0,00	723805,43	0,00	0,00	34394,57	95,46
2110	Оплата праці	871000,00	871000,00	611000,00	582135,57	0,00	582135,57	0,00	0,00	28864,43	95,28
2111	Заробітна плата	871000,00	871000,00	611000,00	582135,57	0,00	582135,57	0,00	0,00	28864,43	95,28
2120	Нарахування на оплату праці	208000,00	208000,00	147200,00	141669,86	0,00	141669,86	0,00	0,00	5530,14	96,24
2200	Використання товарів і послуг	140420,00	212620,00	208320,00	109092,32	0,00	109092,32	0,00	0,00	99227,68	52,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	31700,00	31700,00	28875,00	0,00	28875,00	0,00	0,00	2825,00	91,09
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	40500,00	40500,00	36586,00	0,00	36586,00	0,00	0,00	3914,00	90,34
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110420,00	110420,00	106120,00	29326,32	0,00	29326,32	0,00	0,00	76793,68	27,64
2273	Оплата електроенергії	35020,00	35020,00	30720,00	29326,32	0,00	29326,32	0,00	0,00	1393,68	95,46
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 	75400,00	75400,00	75400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75400,00	0,00
	послуг
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	30000,00	30000,00	30000,00	14305,00	0,00	14305,00	0,00	0,00	15695,00	47,68
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	30000,00	30000,00	30000,00	14305,00	0,00	14305,00	0,00	0,00	15695,00	47,68
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
5000	Фiзична культура i спорт	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
	 з олімпійських видів спорту
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
	 з олімпійських видів спорту
2000	Поточні видатки	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
6000	Житлово-комунальне господарство	98400,00	162400,00	134900,00	74310,40	0,00	74310,40	0,00	0,00	60589,60	55,09
6030	Організація благоустрою населених пунктів	98400,00	162400,00	134900,00	74310,40	0,00	74310,40	0,00	0,00	60589,60	55,09
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	98400,00	162400,00	134900,00	74310,40	0,00	74310,40	0,00	0,00	60589,60	55,09
2000	Поточні видатки	98400,00	162400,00	134900,00	74310,40	0,00	74310,40	0,00	0,00	60589,60	55,09
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2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
2110	Оплата праці	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8200,00	0,00
2111	Заробітна плата	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8200,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	88400,00	152400,00	124900,00	74310,40	0,00	74310,40	0,00	0,00	50589,60	59,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	10500,00	10500,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	500,00	95,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	53500,00	53500,00	3410,40	0,00	3410,40	0,00	0,00	50089,60	6,37
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88400,00	88400,00	60900,00	60900,00	0,00	60900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	88400,00	88400,00	60900,00	60900,00	0,00	60900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7000	Економічна діяльність	11000,00	206000,00	206000,00	72000,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	134000,00	34,95
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	10000,00	140000,00	140000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	113000,00	19,29
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
0117110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
2000	Поточні видатки	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	10000,00	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 	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
	реалізації державних (регіональних) програм
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	130000,00	130000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	103000,00	20,77
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	130000,00	130000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	103000,00	20,77
2000	Поточні видатки	0,00	130000,00	130000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	103000,00	20,77
2200	Використання товарів і послуг	0,00	130000,00	130000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	103000,00	20,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	30000,00	30000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	3000,00	90,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	реалізації державних (регіональних) програм
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 	0,00	65000,00	65000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	20000,00	69,23
	господарство
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та 	0,00	65000,00	65000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	20000,00	69,23
	дорожньої інфраструктури
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та 	0,00	65000,00	65000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	20000,00	69,23
	дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
	місцевого бюджету
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та 	0,00	65000,00	65000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	20000,00	69,23
	дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
	місцевого бюджету
2000	Поточні видатки	0,00	65000,00	65000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	20000,00	69,23
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2200	Використання товарів і послуг	0,00	65000,00	65000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	20000,00	69,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	65000,00	65000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	20000,00	69,23
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	454100,00	330700,00	317244,76	0,00	317244,76	0,00	0,00	13455,24	95,93
8100	Захист населення і територій від надзвичайних 	428100,00	428100,00	304700,00	293244,76	0,00	293244,76	0,00	0,00	11455,24	96,24
	ситуацій техногенного та природного характеру
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	428100,00	428100,00	304700,00	293244,76	0,00	293244,76	0,00	0,00	11455,24	96,24
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	428100,00	428100,00	304700,00	293244,76	0,00	293244,76	0,00	0,00	11455,24	96,24
2000	Поточні видатки	428100,00	428100,00	304700,00	293244,76	0,00	293244,76	0,00	0,00	11455,24	96,24
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	386000,00	386000,00	265600,00	261551,53	0,00	261551,53	0,00	0,00	4048,47	98,48
2110	Оплата праці	314000,00	314000,00	216000,00	213831,74	0,00	213831,74	0,00	0,00	2168,26	99,00
2111	Заробітна плата	314000,00	314000,00	216000,00	213831,74	0,00	213831,74	0,00	0,00	2168,26	99,00
2120	Нарахування на оплату праці	72000,00	72000,00	49600,00	47719,79	0,00	47719,79	0,00	0,00	1880,21	96,21
2200	Використання товарів і послуг	42100,00	42100,00	39100,00	31693,23	0,00	31693,23	0,00	0,00	7406,77	81,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32400,00	32400,00	32400,00	25848,30	0,00	25848,30	0,00	0,00	6551,70	79,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1200,00	1200,00	800,00	698,29	0,00	698,29	0,00	0,00	101,71	87,29
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8500,00	8500,00	5900,00	5146,64	0,00	5146,64	0,00	0,00	753,36	87,23
2273	Оплата електроенергії	8500,00	8500,00	5900,00	5146,64	0,00	5146,64	0,00	0,00	753,36	87,23
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2000,00	26000,00	26000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	2000,00	92,31
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього	2000,00	26000,00	26000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	2000,00	92,31
	 природного середовища
8311	Охорона та раціональне використання природних 	2000,00	26000,00	26000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	2000,00	92,31
	ресурсів
0118311	Охорона та раціональне використання природних 	2000,00	26000,00	26000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	2000,00	92,31
	ресурсів
2000	Поточні видатки	2000,00	26000,00	26000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	2000,00	92,31
2200	Використання товарів і послуг	2000,00	26000,00	26000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	2000,00	92,31
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2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	державних (регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	 програм, не віднесені до заходів розвитку
9000	Міжбюджетні трансферти	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
9300	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
	рахунок субвенцій з державного бюджету
9320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
	бюджетного періоду
0119320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
	бюджетного періоду
2000	Поточні видатки	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
2600	Поточні трансферти	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління 	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	інших рівнів
37	Фінансовий відділ Смідинської сільської ради	919800,00	1021204,00	933304,00	798408,77	0,00	798408,77	0,00	0,00	134895,23	85,55
0100	Державне управління	287000,00	293600,00	205700,00	197217,77	0,00	197217,77	0,00	0,00	8482,23	95,88
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 	287000,00	293600,00	205700,00	197217,77	0,00	197217,77	0,00	0,00	8482,23	95,88
	(місті Києві), селищах, селах, територіальних 
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 	287000,00	293600,00	205700,00	197217,77	0,00	197217,77	0,00	0,00	8482,23	95,88
	(місті Києві), селищах, селах, територіальних 
2000	Поточні видатки	287000,00	293600,00	205700,00	197217,77	0,00	197217,77	0,00	0,00	8482,23	95,88
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	287000,00	287000,00	199100,00	190617,77	0,00	190617,77	0,00	0,00	8482,23	95,74
2110	Оплата праці	235000,00	235000,00	163000,00	161457,30	0,00	161457,30	0,00	0,00	1542,70	99,05
2111	Заробітна плата	235000,00	235000,00	163000,00	161457,30	0,00	161457,30	0,00	0,00	1542,70	99,05
2120	Нарахування на оплату праці	52000,00	52000,00	36100,00	29160,47	0,00	29160,47	0,00	0,00	6939,53	80,78
2200	Використання товарів і послуг	0,00	6600,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	6600,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	647604,00	647604,00	601191,00	0,00	601191,00	0,00	0,00	46413,00	92,83
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9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 	552800,00	647604,00	647604,00	601191,00	0,00	601191,00	0,00	0,00	46413,00	92,83
	бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок
	 коштів місцевих бюджетів
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	552800,00	647604,00	647604,00	601191,00	0,00	601191,00	0,00	0,00	46413,00	92,83
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	552800,00	647604,00	647604,00	601191,00	0,00	601191,00	0,00	0,00	46413,00	92,83
2000	Поточні видатки	552800,00	647604,00	647604,00	601191,00	0,00	601191,00	0,00	0,00	46413,00	92,83
2600	Поточні трансферти	552800,00	647604,00	647604,00	601191,00	0,00	601191,00	0,00	0,00	46413,00	92,83
2620	Поточні трансферти органам державного управління 	552800,00	647604,00	647604,00	601191,00	0,00	601191,00	0,00	0,00	46413,00	92,83
	інших рівнів
 	Усього 	34512650,00	36129596,00	25166816,00	22689051,32	0,00	22689051,32	0,00	0,00	2477764,68	90,15
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