
ЗАТВЕРД}GНО
Наказ Мiнiсгерсгва фiнапсiв Украiни
28 сiчня 2002 pкy Nе 57

ý рлакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
04 12.20l5 Nэ l l 18)

Затверджений у cyMi Сорок один мiльЙон чотириста
сlмдесят BlclM тисяч ь 00 копiйок 4l478000

Засryпн ректора охорони здоров'я

кошторис
на 2020 piK

(код за е,ЩПОУ та наймеrrуъанш бюлх<еrноi установи)

м.Кам|янське, Днiпропетровськоi областi
(наймеrтування MicT4 рйону, областi)

Вид бюджету МIСЦЕВИЙ

код та нuвва вiдомчоi класифiкацiт видаткiв та кредитування бюджету 07 Департамент охорони здоров'я одА

\t,

(iнiцiши i

код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету .

(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 07

Наймепуваппл Код

Усьою на ptK

рАзом
Зага.пьний фонд Спецiа.пьний фонд

l 7 3 4 5

НАДХОДIШНIIЯ _ усього х з0 8l l 500,00 l0 ббб 500.00 41 478 000,00
i-lадходкешrя KoпITtB lз загального фонду бюд(йу х 30 8l l 500.00 з0 8l1 500.00
Надход2кеrдrя коштiв iз спецiального фоrrду бюджсгу, у тому числi: х 10 666 500,00 l0 ббб 500,00

НаdхоOження Bid плаmu за послу?u, u|o наOаюmься бюdlсепнuмu
усmан овсlлlu зzidно iз закон оdавспвом

250 l 0000 х l0 232 700,00 10 232 700,00

розписати за пiдгрупами)

Плапа за послуzu, u|o наOаюпься бюdсюеmнuмu успановсlмu з2iёно з Ь
основною diмьнiсmю 250l0l00 х 9 735 900,00 9 735 900,00

Наdхоdlсення бюdэсеmнuх усmанов Bid dоdапковоi (еоспоdарськоt)

diMbHocmi 250 1 0200 х 496 800,0с 49б 800,00

Iншi dэюерела власнлlх наdхоdэюень бюdэlсеmнш успанов 25020000 х
(розписати за пiдгрупами)
iHuli наdхоdэсення, у tпому чuслi: х
iншi doxodu (розпuсаmu за KodoMu масuфiкацil doxodiB бюdсееmу)

ф iH ан сування (розпuса пu за коdамu масuф iкацii' фiн ан сування
бюdасеmу за muпом бореовоzо зобов'юання) х

Кошmu, tцо переdаюmься iз заzмьноzо фонф бюdэсеmу do бюdасеmу
оозвuп ку (спец iал ьн оео фон dy)

602400
433 800,00 4зз 800,00

1овернення KpeduпiB do бюduсеmу (розпuсаtпu за KodaMu проерамноi
класuфiкацii вudаmкiв tп а кре dumуван ня бюdэlсеrпу, масuфiкацi|
кре dulпчва н н я б юdlсе пу )

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ _ усього х 30 8] I 500,00 10 666 500,00 4l 478 000,00
Поточвi видатки 2000 30 8l I 500,00 9 732 700,00 40 544 200,00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плаry 2l00
Оплата працi 2l l0
Заробimна маmа 21I ]
Грошове забе зпече н ня вiйс ьковослуссбовцiв 21 l2
Нарахування на оплаry працi 2l20
Викорисгання ToBapiB i послуг 2200 30 8l I 500,00 9 732 700,00 40 544 200,00
Предмети, матерiалш, обладнання та iHBeHTap 22|0



30 8l I 500,00

oчpeмi зсцоdu ро9вuлпку по реалiзацii dерэtсавнtlх

30 8I1 500,00

(придбання) iнших об'екгiв

/l r KuS]Y_

0zorrЦ2

Т.М.Тимченко
(iнiчiши iпрiзвище)

О.О.Морозова
(iнiчiши iпрiзвище)

14.01.2020

ло шасифiкачii кредrtryвння бюджту та не враховуfrщя у рядку "НАДХОlИ(EННJl - усюrc"
нижого рtвня, KplM Фловвих розпорядникtв та нацiоншьних вищих навчФьних щgадiв, яким безпФередню шаношенt призначенм у державному


