
Затверджений у cyMi

Тридцять дев'ять мiльйонiв п'ятсот сорок чотири
i сто (39 544 100) грн

к Керiвника
влlння сп

прилипко

м.п

кошторис
на 2022 piK

0336334 1 Ценmр превенmuвно't меduцuнu Дерltсавноzо управлiння справа,лtu
(код за С.ЩПОУ тмайменуванн, бюджФноi установи)

(найменуsання мimа, району, областi)

Вид бюджоту Державний
кoдтaнaзBaвiдoмчoTклaсифiкaцiiвиДаткiв'u*p"л",уu

код та HлlBa програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання дерr(авного бюджеry 0301 170 Надання медичних послуг медичними
закпадами
(КОд та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаuiТ видаткiв та
кредитування мiсцевих бюджетiв)_)

,-l,*i1*;ýj#+'2
кЕкв/ккк

овtдальна особа

найменчвання Код
Усього на piK

рАзомзагшlьний

фонд

спецiальний

фонд
2 4

ttA.lXOJЖta II l lЯ - r,сьогtl х J5 l{{ l00 1 400 000 J9 5.1{ t00
Надходження коштiв iз загального фонду бюджету х 35 l44 l00 х 35 l44 l00

Надходжоння коштiв iз спецiшtьного фонлу бюлжету, у тому числi: х 4 400 000 4 400 000

наdхоdэlсення вid плапu за послу2u, лцо наdаюmься бюdlсеmнuмu
успановаrlu зzidно iз законоdавспвом:

2 50 l 0000 х 4 400 000 4 400 000

плата за посJryги, що над:lються бюджетними установами згiдно з ix
основною дiяльнiстю

250l0l00 х 4 400 000 4 400 000

вадходження бюджстних установ вiд додатковоi (господарськоi)
дiяльностi

250 l 0200 х

плата за оренд/ майна бюджgгних установ, що здiйснюgгься
вiдповiдно до Закону Украiни "Про оренду державного та
комунального майна"

250 l 0300 х

надходt(ення бюджегних установ вiд решiзацii в установленому
порядкy майна (KpiM нерухомого майна)

250 1 0400 х

iHtui dэlсерем власнuх HadxodclceHb бюdжеtпнuх усmанов 25020000 х

iнlцi наdхоdэlсення, у лпому чuслi: х

iHtui doxodu (розпuсапu м KodaMu класuфiкацi'i doxodiB бюdlсеmу) х

фiнансуання (р<lзпuсаmu за KodaMu класuфiкацit фiнансуання
бюdхепу за tпuпом бореовоео юбов'ямння) х

повернення кwdumiв dо бюdэlсеmу( розпuсаmu м коdамu проерамноi
класuфiкацii вudапкiв mа креdumування бюdжеmу, класuфiкацit
креduпумння бюdжепу)

х

ВllД.{l'кl| 'ГА нАдАlllIЯ кРЕДIlТIВ _ \,сього х 35 l41 l00 4 400 000 J9 5{J l00
IIоточнi Brl.laтKlt 2000 Jt 21t l00 3 800 000 J5 0{{ l00

оплаmа процi i нарахуаання на заообimнч плutпч 2l 00 l9 l84 000 l l07 100 20 29l l00
Оплаmа працi 2I I0 I5 724 600 907 400 lб 632 000
Заробiтна плата 2lll l5 ,724

600 907 400 lб 632 000
Грошове забезпечення вiйськовосrrчжбовцiв 2l12
Судлiвська винагорода 2l lз
Нараху,вuнttя па оп"лапtу пllацi 2l20 3 459 400 l99 700 3 659 100
Вuкорuсtпання moBapiB i послуz 2200 12 ()60 l00 2 672 900 l4 733 000
Прелмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 2210 2

,l52 l00 837 700 3 589 800
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 6 2|4 ,700 437 500 6 652 200
Iродукги харчування 22з0 40 300 3 300 43 600

Оплата посrryг (KpiM комуншrьних) 2240 l 97l 600 l l69 900 3 l4l 500
Видатки на вiдDядження 2250 20 000 40 000 60 000
видатки та заходи спецiального призначення 2260

.,. т::,j.::.", казначеиськgI сrlужби
у l олос|lвському реЙонl м.КиЕЪа

ЗАРЕеСТРОВАНО И ЁЗЯТО



l 0lб 400

i розробки, oKpeMi заходи по роалiзацii державних

i розробкu, oKpeMi захоdu розвumку по реалiзацii

i змоdu по реалiзацit depэrcaяHltx (рееiональнuх) проzрам, не

ня зовнiшнiх боргових зобов'язань

Субсидii та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам,

Поточнi трансферти органам дсржавного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансфертli урядам iноземних держав та мiжнародним

Виплата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню
IlIшi погочнi

Придбання обладнання i прслметiв довгострокового корисryвання

капiтальне будiвництво

Капimальнuй ремонm iншцх об'скmiв

Придбання землi та нсматерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)

Капiтальнi трансферти органам дсржавного управлiння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iнозсмних держав та мiжнародним

Наdання KpedumiB opzaчaM dерэlсавноzо упра,влiння i+ulш piBHiB

Ольга ПЕРЕПАДЯ
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