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:}агальний фонд х х

Отриманiдоходш 0l0 х 43 853 44I,8(

Видаr Kll та надання кредитiв 020 х 43 853 441,8(

поточнl 02l х 43 85з 44r,8(

капIтальнl 022 х

надан}tя кредитlв 02з х

Списанi недостачi 0з0 х
Сппсана заборгованiсть (+; -) 040 х

у тому числl:

дебiторська 04l х

кредиторська 042 х
Результат п€реоцiнок (+; - ) 050 х

у 1,oNly числl:

уцiIlка
05t х

дооцlнка 052 х

lншi видатки 060 х

Фiнансовшй результат за загдльпвм фондом (прЬфiцвт "t"
Цефiцит'!")

090
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Спецiальпий фонд х х
отримавi доходrt 100 х 18 511 911,2Z

Плата ]а послугп, що надаються бюджетпими 110 х 17 055 353,1a

у тому числli
плата за послуги. шо надаються бюджетними Yстановами

lll х 10 828 366,9:

надходження бюджетних установ вiд додатковоi |12 х 6 070 857,6(

плата за оренду маЙна бЮДЖеТНИЦ9lqЦ9Д- 11з х l54 9з,l ,9:

-надходженм 

бЪджеrних усганов вiд реfuliзацli в усrановленOм)
плпслVL [lяйня lKnlM HenvxoMoro майяа)

114 х l190,59

IHrr!i дrriерела власннх надходжень бюджетних установ 120 х l 456 55E,0l

у тому числl:
бпягопiйнi внески. гDанти та дарvнки-

12t, х l 445 
,1,1|,51

-кошти' 

цо отримуютЬ бюджетнi ycтaнoвtl вiд пiдприемств, органiзацlй

Dlзиqних осiб та вiд iнших бюджетних установ ,Ulя виконання цlльови)

laxoлiB v ToMv числi заходiв з вiдчуження для суспiльн,tх потреб зем9щщл
122 х 10 786,5t

|2з х

Iншi надходження спецiальпого фовду 1з0 х

надходжепня коштiв на викопдпlня програм соцiдльно,

еконоviчного та культурного розвитку регiонiв
140 х

Надходrкення 11озик мi}кндродпих фiнансовпх органi]дцiй l50 х
пеDераховано залцшок 200 х з4 832,62

ОтDпмано залишок 300 х
Видатки та надаtlня кредитiв 400 х 18 262 54б,4(

у тому числl: 401 18 032 зз2,6(

капlтaцьнl 402 х 2з0 2lз,8(

наданru кредитlв 40з

Спrrсанi недостачi 500 х
Списана заборгованiсть (+; -) 600 х 9 852,8{

у тому числl:
пебiтопська

60l х

кредиторська 602 х 9 852,8t

РеЗvльтат переоцiцок (+; - ) 700 х
у тому числl 701 х
дооцlнка 702 х

Iншi видатки 800 х
Фiнапсовпй результат за спецiальним фондом 900 1 743 600,84 1 967 985.8t
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