
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку_______________ __________________ 2282

Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)______________________________________ _ 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям_____________________________________________ 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 343 100
Придбання основного капіталу 3100 343 100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110 343  100'-

Капітальне будівництво (придбання) 3120

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122

Капітальний ремонт 3130

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131

Капітальний ремонт інших об"єктів 3132

Реконструкція та реставрація 3140

Реконструкція житлового фонду (приміщень/ 3141

Реконструкція та реставрація інших об"єкгпів 3142

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143

Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160

Капітальні трансферти 3200
’Сапітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3220

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям________________________________________________ 3230

Капітальні трансферти населенню 3240

Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112

Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник

іУ * V і',..ати«,і,, *.і\
9Йк б у ^ м тер сь^^ ту ж б и / Т.В.Ковба

надрового підрозділу

 ̂ 20М р.
І * “(ч'йсло. місяць, рік)

(під пксУ (ініціали і прізвище)

^ззп ^ба^еЙ ц я^^р ам н о -ц іл ьо во го  методу складання та виконання місцеих бюджетів проставляються код та назва тимчасової
‘а кредитування місцевих бюджетів

***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Затверджений 
у сумі: 14449100 (чотирнадцять мільйонів 

чотириста сорок дев'ять тисяч сто гривень)

’ "(.сума словами і цифрами)

Заст, Голови ДСА України

* ! <П0С̂ \

Т.В. ГіадтЧ^\на
7/  (гіідпис) ^(ініціали і прізвище)

2 0 ^ р .
(число, місяць, рік)

КОШТОРИС на 2016 рік
35919304 Київський окружний адміністративний, суд /

М.П.

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

(найменування міста, району, області)
* .  г - лжету: Державний бюджет України

я -  назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 050 - Державна судова адміністрація України 
■ і  назва програмної класифікації видатків та кредитування
я:■ ■ даного бюджету: 0501020-Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами

- Ті  назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
—..вання місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 

а . жують програмно-цільового методу)*______________ )

Найменування Код Усього на рік

загальний фонд
спеціальний

фонд

(грн.)
РАЗОМ

НАДХОДЖЕННЯ - усього 9 828 900 4 620 200 14 449 100
...ня коштів із загального фонду бюджету 9  828  900 9 828  900
ння коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. 4  620  200 4  620  200

ження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
ми згідно із законодавством 

ірозписати за підгрупами)________________________ 25010000
жереш вчасних надходжень бюджетних установ 

розписати за підгрупами)__________________ 25020000
^зходженняу т.ч. 4  620  200 4  620  200

■ми (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 4  620  200 4  620  200
:€,р та надходження від звернення застави у дохід держави 22030000 4 620  200 4  620  200

r.- _
■ вання/розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 
Ютового зобовя'зання)___________________________________

ч кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
ш видатків та кредитування бюджету, класифікації 
'ння бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 9 828 900 4 620 200 14 449 100
Поточні видатки 2000 9 828 900 4 277 100 14 106 000

■'.рані 2110 8 056  600 1 728  800 9 785 400
2111 8 056  600 1 728  800 9 785 400

~  г забезпечення військовослужбовців 2112

-- чння на оплату праці 2120 1 772  300 389  900 2 162 200
: -пання товарів і послуг 2200 2 158 400 2 158 400

. матеріали, обладнання та інвентар 2210 508  400 508 400
~-<;нти та перев'язувальні матеріали 2220

•■»рчування 2230
. гослуг (крім комунальних) 2240 850  000 850 000

■ на вирядження 2250 5 000 5 000
■ -.ъ заходи спеціального призначення 2260

і ■омунальних послуг та енергоносіїв 2270 795  000 795 000
епюпостичання 2271 385  000 385 000

; іооопостачання і вооовідееоення 2272 40  000 40 000
: електроенергії 2273 370  000 370 000

2274
: енгргоносііе 2275

г 'г-^ергосервгсу 2276
■т -г -и-«»»« : розробки, осремі задали гх> реалізації державних 

: ____________________________
г. я з о т я »  жрс-ш аахям  рсэ . чо реалзала


