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Ресвврацiя пам'ягоr культури, icтopii та архiте!сгури з14з 490

Сmюрення dержааilх эапасiв i pBepBiB 3150 500

поudбшш зшimа ншmеоiмьнш акmreiв 3160 5Io

I(лпfuпмънi прансферmu з200 520

I{апimмьнi mрансферпч пйпршсmвш (усtпановам, орzмЬацiям) з2]о 5з0

капiпмьнi поансйеоmч ooeaHalt ёеосеавlлоzо упоамiння iHutttx oiMiB 3220 540

[{апiпмыti прансферmч уряdам iноземма dерссав mа мiжнароанчп4
ооzанiзаuiям

3230 550

Капiпальнi rпрансферпu насеrcнtю 3240 560

Внугрiпне кредитуваrлrя 4t00 570

Надання вrтугрiцlвiх кредrтiв 4l l0 580

Недання крелпЬ оргщrам дерrввпого управлirпrя iшппr pbHiB 4lll 590

Надавш крештЬ пiдrrриемсrвам, установам, органiзацiям 4||2 600

Наданяя iншпх внутрiшнiх кредитiв 4l lз бl0

зожiшне юелrrчванtlя 4200 бz0

Надаrrня зовнiцпriх кредrгiв 4210 бз0

Iшпi впдапg{ s00o 640 х 50000,00 х х х х х х х х

'&пщ роворщ бщtщЬ.

Керiвнlлс

Головш.tй бухгшгrер

" l0 " сiчня 20I9p.

ryрБдБдов

теоянuк См



Звiт
про надходження i впкорпстапня iпших надходжень спецiального фонду

(форма N 4-3м)
за 2018 piK

Ваtuкосорочuнськъ зоzаJльноосвitпня аанаmорна uлкола-iнпtеlлнаtп I-III сmупалiв Мuрzороdськоео

П ол tп а в сь ка о блl а сtп b/I|r. Пол m ав а

Колаунальна ор zанiз ацiя $lстпано ва, з аюлаd)

Код та вазва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та IФед{тувакц державвого бюдхету

Код та назва проIра}rно'i класифiкацii видатсЪ та цремqвання державЕого бюдхgгу

код та назва типовоi вiдомчоi ктrасифiкацii влцапсiв та кред.rryвання мiсцевих бrqдrкЕтiв 00б - Орган з пптань освiтп i науки

код та назва прогрЕll\,rно.i класифiкаuii видажiв та цредlтryвакul мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програlrлноi класифiкаuii видатrсiв та цредитув.uIЕrI

0бllи0 - Нддаrrня загальноi середпьоi освiтп загальпоосвiтнiмп школамп-iнтерпатами, загальноосвiтнiмп санаторними школами-iптерпатами

Перiоличнiсть: рiчна
Одивиця вимiру: rрп. коп.

Установа

Терlrгорiя

Органiзачiйно-правова форма господарюванIuI

Додшr 4
до Порiдчшsдаш б&жmоi siffmi
рФпорппжш в оIlФЕув8м бЕqD(м
кшi& звiшшi tфцм шообов'вкош
д€ршш сдliшьцою i пенсiйяm
орцувш
(пlшl l рвдiлу 1I)

за едпоу
закоАтъ/у
закопФг

покrзпшr(п
кЕкв
та/дбо
ккк

код
рядкt

3rпсрдхецо Er
rвiтЕпй piK

Зrreрдreцо пr
звltвrl п€рlод

Фiк)

зшцщок цr шочaток звlпоm
рку

ПерершвдЕо
шцщок

Нrдlftщло
кошrlв за

зrlrrхй ц€рiод
Фiк)

(rcoBI
зr з!iппй псрlод Фlк) 3шшок

усюю
у тому чпФl пr

рахункх в

уýавовч
бдцdв

усьоm

у mму rygd
церФrюrшl з

paxyиKir в

уýtпош
бrвrdB

усьоm

у Torry шшl ве
prryHmD
уqановц

бrнкЬ

2 5 6 8 9 10 ll lз

Впдатrсп та пqддншя tФедптlв - усьоrо х 010 1691иlиl 1691и5р0 169108ъ80 1691087д0

уmмучпшri:
Поточпi впдаш 2000 020

Ошапа працi i н4рацlсанж назаробiпttу плалttу 2100 030

oшaltla працi 2t10 м0

Зryобiпаrшата 2111 050

Грошове забезпеченпя вйськовосlтулбовцiв 2|12 060

Нарахувшrlя на оп;rату працi 2120 070

BuKopuarrarrm пловарiс i посtlуz z200 0Е0



l 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз

Преdмепu, маперiмu, обллаdюнш mа iнвенпар 22l0 090

Меёшшыпч па перев'язувальнi Mпepiшu 2220 100

Профmчхарчуванш 22з0 ]10

Ошапа послуz (KpiM KoMyHa,lbHux) 2240 I20

Вudаmm на вidряdженш 2250 в0
Вuёаlпкu па sахоOu спецiмьноао првначенн, 226l) 140

Оплапа комlлншьнш поапуе mа eHepeoHociiB 2270 l50

оплmtшопmчшня 2z7| 60

оrrлата водопостачапRя та водовiIвед€ння 22,12 l70

Оrrrата елепроенергii 227з 80

Ош:rага природrого газу 22,14 90

Ошrага iншюс енерrоносiiЪ 2215 200

Оплата енергосервiсу 2216 2l0

Щослйсюенlа i розробru, otpeMi змоdч по реалiзацii dерасаенш
феziошьнtu) пpozpaltl

2280 220

.Щослiлкеявя i ршробки, oKpeMi заходrr розвlпrсу по реалiзаllii
державнtD( Фегiонашнж) прогрвм 228| 2з0

Окрей заходl по реалiзацiiдержазшх (регiона.тlьнш) програм, не
BiдleceHi до захqдiв розвt{гt(у

2282 240

Обс:tуzосуаапlл fopeшrac зобов'аз4rль 2400 2l0

Обаryzовуваttttя BHympiulHit борzоаlх юfu в'жань 24l0 260

Обслуеоеувмttя зовнiшit борzовш юбов'жань 2420 270

Попочнi mрансфqпu 2600 280

фбсuёit па попочнi mрансферmu пtdпрuемспвш (успаноеам,
орzанiмцiял) 2610 290

Попочнi mрансфqлmuорzанш ёержвно2о упрамiнш iншш piBHiB 2620 300

Поmочнi mрансферпц уряОы iнозшш lержлв tпа MiжHapodHtlM
оранiмцiям 26зо зIо

Соцiuьпе забвпалаtttя 270l) 320

вuплаmа пенсiй i dопомоzu 2710 330

Спuпцdii 2720 з40

Iншi вuплопч населенню 27з0 350

rншi попочнi шlаmш 2Е00 360

кrпiтrльпi видаткп 30ш з?0 1691245,00 rб91087,t0 1691087д

Прul банttл ootooшozo капiпrоJr! 3100 зЕ0 l69121ý,aп 16910EZE0 1691087,t0

Прuёбання облtаdнанж i преdмыiв dов?оспроковЕо юрuсmуваlлlя зll0 390 l987N,00 I98542,80 l98542,80

Ihпimальне фёiмuцпво (прuабанrlя) зl20 400

Капiтапьне будiыпrцгво (прlцбшш) мла з12l 4l0

IGпiтальне будiвниrпво (придбашrя) iяших об'ектiв зl22 42о

I(апiпмьнuй рыонm зl30 430 l192545,00 1192545,00 1492515.u)

Капiтальний ремоrг штгловою фондl (примiщеь) зl31 и0
Капiталышй ремоtп iпIпих об'еrгЬ зlз2 450 l492545,00 l492545,00 l492545,00

Реконсtпрlжцiя mа рmаврацiя зllо 160

Реконструкчiя шловоm фоlrдr (примiщень) з14l 41о

Реконструкцiя та реставрацй iшпок об'ектiв з|42 480



'&мш рваоршшш бщштЬ.

КерЬник

Головнпй бухгаlпер

" I0 " сiчлlя 20l9p,

ТУРБДБД ОВ

Терянuк СМ



Установа

Терrтюрiя

Органiзацiйно-правова форма господарюванЕя

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштамш

(форма N 7м)
на 07 сiчня 2019 poty

Валuкосорочuнська заzмьноосвitпня санаrrrорна tuкола-iнпqлнаtп I-III сtпуtаtiв MupeopodcbKozo
а. 9 9 

ь ко_! о !у а с н oi р ad u

Комунмьна орzанiзацiя (усmанова, заклаd)

Додшк 7
до Порялry сu8дш бюФкmоi звiЕмi
Iшпорцшши m одФхryвsчши бrqпсm
кощЬ, звiшштi фонлш шьнообов'язкоюю
дерruЕою mцiшьвш i певсйвоm
qрцувш
(пуш 1 рФдiду II)

заедпоу
закоАтуу
закопФг

код та назва вiдомчо:i класифiкацii видаткiв та кред!:ryвання державною бюдлету
Код та IIщва проlрЕllчtЕо'i класифiкацii видажiв та цредитуваIrЕя державвого бюджету

Код та на3ва типовоi вiдомчоi ктlасифiкацii видаткiв та цредlтryвакrя мiсцевих бюдкЕтiв 00б - Орган з пшташь освiти i паукп
Код та вазва програшrоi ктlасифiкацii видажiв та цред}rryвilfiя мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаuii видаткiв та кредrryваншI
мiсцевих бюджgгiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткЬ та цредитувilпlя дlя бюджетiв мiсцевого саI'{оврядуваIIня, якi не застосовують програмно-чiльового методу)
0617З2L - Будiвнпцтво ocBiTнix установ та закlrадiв

Перiодичнiсть: рiчна
Одиниця вимiру: ц)ц. коп.

скJIадена: зазапаJъцим, спецiальним

Hr tdпець зrlпоm trерtоду Фоку)



2 з 4 5 6 7 8 9 I0 ll |2 lз

Грошове забезпечення вiйськовосrтужбовцiв 2112 070

Нарж5вакня на оrшаry працi 2l20 080

Вакорuсmаннл tttoBapiB i послlуz 2200 090

Преdмеlпu, маtперiалu, облаdнанtlя rпа iHBalmap 2210 I00

Меduкаменлпu mа перев'язувапьнi маmерiмu 2220 lю
Прйуtоtlu харчуванllя 2230 120

Оtпапа послуz (tpiM KoMyttaлbHux) 2240 l30
Вudаmпl на вidряDrrсеннt 2250 I40
Вudаtпкu па захоdu спецiмьноzо прuзначення 2260 l50
Оплапа комунальнLr поапу2 mа eHepzoHocitB 2270 I60
oruraTa теrшопостачання 227| 170

Оrшата водопостачанпя та водовiдведенЕя 2272 l80
Оrшата елекгроенергii 227з l90
Оrшата тrриродrого газу 2274 200

Оrшата iнцлоr енергоносiЪ 2275 210

Оплата енергосервiсу 2276 22о

[oaidclBlш i розробru, olqali захоdu по ремЬацii
deрlcBaBHm (pezioHшbHux) проzрtltу,

2280 230

Дослiдження i розробки, orqpeMi заходи розвитку по реаJliзацii
державних фегiонатrьвих) програм 228l 240

OKpeMi за:tоди по реалiзацii державшп Фегiоlrаmнж)
програм, не вiднесенi до заходiв розвrтп<у

2282 250

Обапуzоqуваплlя борювuх зобов'язань 2400 260

Обслуювуванttя BHyпpituHix борzовuх з обов' язань 24I0 270

Обслуzовуванtа зовнituнiх борzовш зfu в'язань 2420 280

Поtпочнi tпрансферmа 2600 290

Субсudii па поtпочнi прансфqmu пiDпрuемапвмl
(успановам, ор2анЬацiям) 2610 300

Попочнi mрансферmu opzaHaM dерэеавноzо ytpaшiъlп iчulm
piBHiB 2620 зI0

Попочнi прансферtпu уряdам iноземмм ёqэrав mа
MiяcttapodHuM орzанЬацiям 2630 320

Соцiальне забвпечення 2700 330

вuплаmа пенсiй i dопомоzu 27 10 340

спuпенdit 2720 350

Iншi вuплапu насепенню 2730 360

Iншi поtttочнi вudапкu 2800 370

Капiтальпi впдаткп 3000 з80
Прudбанtlя ocHoBHozo капimалу зI00 390

Прudбання облаdнанtlя i преlмепiв dовzосmроIФвоzо
корuспування зIl0 400



2 з 4 5 6 8 9 l0 ll 12 tз

Капimмъне фOiвнuцпво (прuOбанtlя) зI20 4l0
капiтальне бчдiвншrгво (поидбання) хоrгла 312l 420

Капiтальне булiвничтво (прщбапня) iншшr об'еrгiв зl22 430

Капhпальнuй раплонtп 3130 440

Капiта.пьний peMolrT яолтлового фондл (примiщень) зIзl 450

Калiтальlпrй ремоlгг ilшrих об'екгiв з|з2 460

реконqпруплiя па DеспавDацiя 3 I40 470

Реконструкцiя жrтглового фоlrдl (примiщень) 3141 480

Реконструкчiя та реставрачй iнших об'сктiв зl42 490

Ресгаврачiя пам'rmк культури, icTopii та архiтекryри 3 143 500

Спвооамя ЙeoacaBHux запасiв i DезеDвiв 3150 5ю
Прudбанм зел,lлi mа немаmерiальнuх аюпuвiв 3 160 520

I(апim ш bHi tпр а н с ф epttп u 3200 530

Капimмьнi tпрансферпu пiOпрuеJлсmваrl (успановам,
ореаньацiям)

3210 540

Капiпальнi mрансферmu орzаншl ё ерэrcавноzо управлiнtп
iHutltx piBHiB 3220 550

Капiпалtьнi прансферпч уряtам iнозе"ллнчх dqlэtсав па
MictcHap о d HuM ор zа нЬ ац iям 3230 560

Капiпмьнi пр анс фер mu Hrrc еленню 3240 570

Разом х 5Е0

| У хiсшй бIWй Фiffii рш. 390 Ф 57О н. шffiсt.

Керiвпик

Головний бухгаlrгер

" l0 " сiчня 2019р.

ТУРБДБД ОВ

теоянuк См



Звiт
про заборговапiсть за бюджетнпми коштами

(форма N 7м)
на 07 сiчttя 2019 pol<y

Ваluкосорочuнська зоaаJlьноосвiпlllя санаmорна uлкола-iнпqлнаm I-III сmупалiв Мареороlськоео
YcTarroBa

Терrюрiя

Оргаrriзацiйно-правова форма господарюваЕrul

р ай ону П олmав cbKot о бласноi р ada

KoMyHa.llbшa ореанiзацiя ýtсtпанова, заtслла0)

Код та Еазва пpolpal\dHoi класифiкацii видаткiв та кредитуванпя мiсцевих бюдхетiв (код та назва Твповоi програлпrоi класифiкацii видаткiв та цредитув.шюI
мiсцевих бюдлсетiв / Тимчасовоi к:rасифiкаrii вцдаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого саIчrоврядrвaшня, якi не застосовують програмно-цiльового метолу)
0б11040 - IIqДанпя загальцоi середньоi освiтп заrальвоосвiтнiмп школамп-iвтернатамп, запlJlьноосвiтпiмп санsторншмп школямп_iнтернатдмп
Перiоди*riсть: рiчна
Одипиця вимiру: цrп. коп.

П ол tп ав с ь ка о блt а с tп b/7|r. П ол m а в а

,Щодатш 7
до Порrл(у смqдщш бrqркmоi шiшшi
рФор{дш m одФryЕачм бщшкш
кшiц звiпщi фшдмл шообФ'iзкош
дq)шЕф сщiшцф i певсiйвш
qрйуш
(пrкт l роздfirу Щ

заедпоу
закоАтуу
закопФг

скпадена зазагtшьним, спецliшьЕим пiдr<реслити).

Кредпторська заборговапiсть

Зrресгрвrfr
бlqдrgтцl
фlшшФd

зобоr'rзtцш Bl
dxeФ tDtпоre
шерiоryФоtry)

Er Idпсць звlпош псрlолу Фоlry)
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Грошове забезпечешIя вiйськовос.тr}окбовцiв 2|12 070

НаDжувавня на grulатч пDаlIi 2|2о 080

Вuкорuсtпапttя moBopiB i поапуz 2200 090

ПреDмеmu, маmерiалu, облйнанм mа iнвенtпар 2210 l00
Меduкаменmu rпа перев'ятувальнi мапqiалu 2220 1l0

Профюпu харчуванttя 2230 I20

Оплапа послуz (tpiM комунальнtlх) 2240 I30

Вudаmlм на вidряdэсення 2250 l40
Вudаtпкu па захоdu спецituьноzо прuзначення 2260 Б0
Оплапа KoMyчcubчux поаlу2 tпа eHepzoHocii|B 2270 l60

оrшата теплопостачання 221l l70
Оrшаrа водопостачанпя 2212 l80
Оптrаrа елекгроенергii 227з l90
Оrшатаприродного гдtу 22,14 200

Оплауа iншшr еЕергоносiiв 2275 210

Отшата енqtгосервiсу 2276 22о

,Щоапйэюалtlя i розробtаt, otpa+li захоdч по реалiзацit
dqжамuх (peeioHMbHux) про?рсrм

2280 230

.Щослiш<ення i розробки, оIсрей зжоди розвитку пореаJriзщii
державнrо< (регiонаrьнш<) програм

2281 240

OKpeMi заходr по реалiзацii деlржавних фегiонаьнж)
rrроrрам, не вiляесенi до заходiв розвип(у

2282 250

Обслуеоqпанttя бор zoBux зобо в'ясань 2400 260

Обслуzовуванttя BHympiulHix борzовuх зобов'яsань 2410 270

Обслуеовування зовнiшнiх борzовuх зобов' жань 2420 280

Поtttочнi tпрансферпа 2600 290

Субсudit tпа поtпочнi tпрансферпu пidпрuемспвмt
(уапановам, орzанiзацiям) 2610 300

Поmочнi прансферmu opzaHaM dqрlсt вноzо управлiнttя iшaux
piMiB 2620 зI0

Поmочнi mрансферmu уряdам itюземнuх dqэюав mа
м i ссна р оd HuM о р z а нЬ ац iям

2630 з20

С оцi ал ьн е л абв п еч енttя 2700 330

вцплаtпа пеtrciй i dопомоzu 27 10 340

спuпенёii 2720 350

Iншi вuплапu населенню 2730 360

Iншi поtпочнi вudапкu 2800 370

Капiтальнi вrцдтки 3000 380

Прul баннл осносноао капitпа,ttу 3100 390

Прudбанttя облйнанtа i прdмапiв dовzосmроковоzо
корuспування 31l0 400



2 l 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз

Капitпмьне Фdiвнuцtпво (прudбання) 3 120 4I0

Капiтальне будiвнrrrгво (придбаrrня) :лоrтла з|21 420

Капiтальне будiвництво (прилбашя) iншrх o6'eKriB эl22 4з0

Капitпальнuй peMoHttt зI30 440

Капiтальний ремоЕт жпIлового фонду (при:rлiщень) 31з l 450

Капiтальний ремовт iнших б'еIсгiв зlз2 460

Реконслпltуцiя mа р есrпаврацМ 3 l40 470

Реконструкцiя жлrглового фонду (примiщень) з l4l 480

Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'ектiв 3|42 490

Реставрачй пам'ягок кульryри, icTopii та архiтекryри зl43 500

Сmворення dерэсавнuх запасiв i pBellBiB 3150 5ю

Прudбання зеuлi mа неtлопqiальнtлс аюпuвiв 3 160 520

Капitа alt ь н i tпр а н с ф Еrrп u 3200 530

Капimмьнi прансферпu пйпрuеJ}rопвам (усtпановам,
орzанiзацiям)

32 10 540

Капiпмьнi mрансферmu opzaHaM dqпсавноz о упр авлiння
iHulmpiBHiB

3220 550

Капimальнi tпрансферпu урйам iнозезлнчх ёqlrав па
MiclcпapodHuM орzанЬац iям

3230 560

кмimальнi mрансфеDmu населенню 3240 570

Раэом х 580

'У xicмifi бмФifi зliфi Dщ.390 по 570 яG Ффt@.

Керiвник

Головний бухгаlrгер

" I0 " сiчня 20l9p.

ТУРБАБД ОВ

теоянuк См



Звiт
про заборговапiсть за бюдrкетними коштами

(форма N 7м)
на 07 сiчня 2019 potE

Ваtuкосорочuнська заzаJльноосвitпtlя caшarrlopшa utкола-iнпqlнаtп I-III сmупенiв Мuрzороdськоео

paйotqt П олmавськоt облласноt раlu
П ол m ав сь ка о бл а с m b/7|I П ол tп а в а

Комунмьна ореанiзацiл (усtпановц замаl)

Уставова

Терлrгорiя

Органiзачiйно-щ)авова форма господарюваннJI

,Щолш 7

до Порядqу шадшм бцмЕшd simмi
рапоршw mод€рryваш бюдкж
кощЬ шiшшi фовдм шьнообов'язкоюrc
дерmшф сqliшвm i п€всiйцф
qрýуш
(lrувш 1 роздiлу ID

за€ДРПОУ

за КоАТЪ4/

заКоПФГ

скпадена: за загальЕим. спецiалъвим фондом пцкреслати

Кредпторська заборговаlriсть

3арксцовrпt
бцд2reтЕl

фlпапсовl
Фбоr'rзrпш пr
кlцець звtшош
перiоду Фоlч)

у тому чшслi:
поточнi валlткц

Оttлапа працi i нарахlлвапtlя на заробitпну tlлаtttу



t з 6 7 8 9 l0 ll 12 lз

Грошове забgзпеченrrя вiйськовос.тrужбовцiв 21 12 070

ЕЕlжування на оплаry прачi 2|2о 080

Вuкорuсmання mоварiв i пооlуz 2200 090 7ý32,55

Преёмеmu, маmерiмu, облаdнанм па iнвенmар 22 I0 I00 7532,55

Меduкалеlttпu tпа пер ев'язув(uьнi маm ерiалu 2220 l10

Профlоtlu мрчуванtlя 2230 l20

Оплаmа послуz (tcpiM KoMyHMbHtlx) 2240 l30

Bud аtпlм на вidряdэrенtв 2250 140

Вuёаппt лпа захоdu спецiмьноzо прuэначення 2260 150

Оплаmа комунальнлlх поаrуе mа eHqlzoHocitB 2270 l60

оrшата теrшопостачшпtя 2211 l70
Оrшата водопостачання 2272 l80
Ошrата е.пекгроенергii 227з 190

Оплатаприродного гtrу 22,14 200

omrar-a irдrпаr енергоносiiъ 2215 210

Оrшага енергосервiсу 2276 220

!ослidасаллtя i розробш, otqavi змоdч по реалiзацii
ёqсrавнш (р ez ioH ал ь Hux) про ?р ап4

2280 230

,Щослiлхення i розробки, oKpeMi заходи роовrтгку по реалiзацii
державшос фегiональних) програм

2281 240

OKpeMi заходr по реалiзацii лержавнтлr фегiональню<)
програм, не вiднесенi до захолЬ розвrrп<у

2282 250

О бапуzоqлванtlя бор zoBux з обос'жань 2400 260

Обслryzовуванtlя BHympiutHix борzовtlх зобов' язань 24l0 270

Обслуzоеуванtп зовнiшнiх борzовuх зобов' жань 2420 280

Поtпочнi tпрансферпu 2600 290

Субсudii па поmочнi mр ансферmu пidпраемсmвалt
(усmановал, орzанiзацiям)

26l0 300

Поmочнi mрансферmu opzaHaM dерэюавноzо управлiнttя iнullм
piBHiB

2620 310

Поmо,мi mрансферпu уряDам iноземнuх dqacaB mа
мiэtснароdнuм орzанiзацiям

2630 320

Соцiальне забвпёrення 2700 330

вшtлаmа пенсiй i dопомоzu 27 I0 340

спuпенdiii 2720 350

IHtai вuплаmuнасарнню 2730 360

IHtui поtпочнi вulаtпкu 2800 370

Кдпiтельпi видаткп з000 380

Прulбання ocHoBHozo капiплалу 3100 390

Прudбання облаdнанtlя i преdмепiв dовzосmроковоzо
корuсmування

зlI0 400



2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз

Капiп альн е фd iвнuцmво (прй бан ня) зI20 410

Капiта.тlьне будiвниrггво (придбання) хФrтла зl2l 42о

Капiтаrrьне будiвпиrцво (прrцбапня) iнших об'екIiв зl22 4з0

Капiпмьнuй ремонm 3130 440

Капiтальний ремонт жtlтловопо фонду (примiщень) зlзI 450

КапiтальнIй ремоlrг iIпrих об'екгiв з|з2 460

Рекоtлсtпруlцiя mа ресmаврацiя 3 140 470

Реконструкцй житлового фоlrдл (примiщень) зl41 480

Реконструкцiя та рестаэраuiя iнших об'ектiв з|42 490

Реставрачй пам'яток кульryри, icTopii та архiтекryри з14з 500

Сmворення Dерасавнш запасiв i рвqвiв 3150 5ю

ПрuOбання зеллi mа нел,опqiальнtu аюпuвiв 3160 520

Капitпалt ь н i tttp ан с ф ерп а 3200 530

Капitпальнi tпрансферmu пiOпрuел|слпвам (успановам,
орzанiзаuiям)

32l0 540

Капirпальнi tпрансферmu орzанам dqlcrcaBHozo уryавлiнttя
iHtutхpiшiB

з220 550

Капiпальнi mрансферrпu 1лряёам iноземнчх ёерlсав па
мiаснароd HuM орzанiзацiяtl

3230 560

Капiпальнi пр ансфер mu нас an енню 3240 570

Разом х 580 7ý32,ý5

1 у хiфiй бщfiiй ýi@i W t 390 Ф 570 rc Ф@.

Керiвник

Головний бухгаlrгер

" I0 " сiчtп 20l9p.

ТУРБДБД ОВ

теоянuк См


