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ЗахoДиIIoDеаЛiЗацiiдеpiкавниx(pyгiorrальниx)пpoгpаNI'ItеBiДщ
Nsз/п ПОКАЗНИКИ зага,п ьниl",I

dloH,t

спецiапьниti
dloH-r разом

] 2 f

1 ВИДАТКИ - усього 91 46800 3960000 1 31 06800

1 fIоточнi видатки 91 46в00 3960000 1 31 06800

1 Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 621 9000 33в5000 9604000

2.|.|. Оплата працi 5090400 2800000 7890400

2.i.1.] заробiтна п,чата 5090400 2в00000 7890400

2,1.1.2. Грошове забезпеченrrя вiйськовос,ryжбо9цЦ 0

2.1.2, Нарахyвання на оплату працi 1 
,l28600 585000 ,l713600

,, 1 Використапня ToBapiB i послуг 127370а 567000 1 840700

2.2,I 11редп,rети, м атерiал и. обл аднан ня та i нвентар 293в50 1 6000 з09850

2.2.2. Медиtiаrt еrlти тll пере в' я зl,ва,l ьн i lt аr,ер i iut lt 2200 2200

2.2.з. Продlrrти харчуваннrI 397700 397700

2,2.4. Оп.пата послуг (Kpirr Koll1,tta"lbHrtx) 1 04600 50000 1 54600

2.2,5, Видатки Hlt вiдрял;ttення 25000 1 000 26000

2.2.6. Видатки та захо.lи сilсlI1а-цьного tlpизl I?lчеIlI{я

,, 11 Оплата комyнальних послуг та енергоносiЪ 450350 500000 950350

2.2,1.\ Оttлата l,еп jlt] !1 о стач а ltri я 34341 0 400000 74з410

2..2.1,2. оt,t,патil водо пос tatll1H l trt,г|} t]одо вiдl]едсt l ня з91 00 40000 791 00

2.2.1 .э, Оп.цата електроснергii 67840 60000 127в40

2,2,1.4. Оплата лриролного газ}1

2.2.,7,5. [)ллата i нlл их е l lергr.l t tr:lcii'B

2.2.,/.6. Оп;lата сllергосервiс1,

2.2.8, щослiдження i розробки, okpeMi заходlл по реалiзацiiдержавних
( пегiональних) програм

2.2.8.1 Д".riдл-.*, i розробкlr. ottperti зrrоJlt го]вит},ч по реа,Tiзашii

lel))iaBнli-\ (t]et iонз.tt,ttих) проt nart

2,2.8.2.

)1 Обслуговування боргових зобов'язань

/ \l обс.пуговування внчr,рiшнiх боргових зобов'язань

:.:.L. обс,-tуг1_1вуванtlя зовнitллtiх борговrtх зобов'язант,

2.4. Поточнi транферти
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