
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
О п л а т  інш их енергоносіїв та інш их комунальних послуг 2275

Оплата енергосервісу 2276

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
2280

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм
2281

О кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку
2282

О бсл уговування  боргових зобов'язань 2400

Обслуговування внутріш ніх боргових зобов'я зань 2410

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'я зань 2420

П о то ч н і ірансф ерти 2600
С убсидії із  поточні трансферти іііл іір ік  мстізам (установам, 
організаціям)

2610

Поточні трансф ерні органам державного управління інш их рівнів 2620

Поточні трансф ерт урядам іноземних держав та міжнародним  

організаціям
2630

С оц іал ьне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
С типендії 2720
Інш і виплати населенню 2730
Ін ш і по п іч н і вида і клі 2800

Капі гальмі видатки

О5

П ридбання основного ка п іта л у 3100

Прилізання обладнання і предметів довгострокового користування ЗІ 10

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) ж ш  та 3121
Каш  іадьііс будівниці во (придбання) ін ш и х  об'єкт ів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (прим іш ені.) 3131
Капітальний ремонт інш их об'єктів 3 132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконс 11>\ кція житлового фонду (приміщ ень) 3141
Реконструкція га реставрація інш их об'єктів 3142
Реставрація пам 'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
К и п і і альиі тран сф ер н і 3200
Капітальні трансе іерти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні грана >ерти органам держ авною  управління інш их рівнів 3220
Капітальні і рапсі 

організаціям_____

мер ги урядам іноземних держав га міжнародним
3230

Капітальні тран сф ерт населенню 3240
П алання  виу і р і і і і і і і х  кру п н ій 41 10
1 Іалання кредитів органам державного управління інш их рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інш их внутріш ніх кредитів 4 1 13
П и та н н я  зовніш ніх кр ед и тів 4210

Перо ш одідені вида і ки 9000 _______

Керіншік

Керівник бухгалтерської служби/ 
начальник планово-фінансового підрозділ)

М І ,

15,01 .202 (1  і).
(число, місяць, р ік)

И.О. 1>я і она
(ініціали і прізвище)

С.С. Селютіпа
(пиціалн і прізвище)

>


