
Затверджений 
у сумі: 34576300 (тридцять ч о т и р и  м іл ь й о н и  

п 'ятсот сімдесят ш ість  ти сяч  тписга гривень)

(код за ЄДРПОУ га найменування бюджетної установи)

(найменування міста, району, області)
вид бюджету: Державний бюджет України

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 050 - Державна судова адміністрація України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування 0501020-'Забезпечення здійснення правосуддя місцевими,
державного бюджету: апеляційними та вищими спеціалізованими судами

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу)*_________________)

(ірч.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

Н А Д Х О Д Ж Е Н Н Я  - усього X 31 407 600 31 407 600
Надходження коштів із загального фонду бюджету 31 407 600 X 31 407 600
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X

надходження від плити за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 

(розписати за підгрупами) 25010000 X
інші джерела власних надходжень бюдж етних установ 

(розписати за підгрупами) 25020000 X
інші надходження, у  тому числі: X
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X

( удовин збір та  надходж ення від звернення застави у  дохід держви 22030000 X 3 168 700 3 168 700
фінаисувапня(розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 

за типом боргового зобовя'зання) X
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 

класифікації видатків та  кредитування бюдж ету, класифікації 
кредитування бюджету) X

В И Д А Т К И  Т А  Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т ІВ  - усього X 31 407 600 3 168 700 34 576 300
Поточні видатки 2000 31 407 600 2 623 200 34 030 800

Оплати праці 2110 25 983 100 25 983 100
Заробітна т а т а 21 1 1 25 983 100 25 983 100
Грошове забезпечення військовослужбовців 21 12
Нарахування на оплату праці 2120 4 651 900 4 651 900
Використання товарів і послуг 2200 772 600 2 623 200 3 395 800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 400 000 1 400 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 218 200 1 218 200
Видатки на відрядження 2250 5 000 5 000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 772 600 772 600
Оплата теплопостачання 2271 259 300 259 300
Оплата водопостачання т а  водовідведення 2272 34 500 34 500
Оплата електроенергії 2273 478 800 478 800
Оплата природного газу 2274
О піата інших енергоносіїв 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



1 2 3 4 5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов ’язань 2400
Обслуговування внутрішніх борвдвихдебдв'язань 2410
Обслуговування зовнішніх ^>рфм|и.х ДЙбов|я'заіі'Ь, 2420
П оточн і трансф ерти / * 2600
Субсидії та поточні тр#ісферта'ПІапрйємфва‘М (установам, 
організаціям) * 7 ч, 2610
Поточні трансферти ерганам дердецв.н<ііі'С> уп'р^илінш Днних рівнів 2620
Поточні трансферти яМКзм іно*зеі^дйх'держ^в'та міжнародним 
організаціям * " / ? 2630
Соціальне забезпеченая ‘ •' • •4'/#^ 2700
Виплата пенсій і допомогк>> ■ 2710
С-шпс,7.:пї .... ...  ............... - ‘ 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 545 500 543 500
Придбання основного капіталу 3100 545 500 545 500

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110 545 500 545 500

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) ж и тла 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 т а  реставрація інших об"єктів 3142
Реставрація пам 'тпок культури, істор ії т а  архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні 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 41 11
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 41 12
Надання інших внутрішніх кредитів 41 13
Падання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник

ж  3$
Керівник бухгалтерйу<6|,служби/

О' н-анйи««-ітй'йфво-фгна'4:ового підрозділу- -■•“ТЩ р  §1
' "  ' ОГ 2 0 #  р.

число, місяць, рік)

(ініціали і прізвище)

(тоіпис) (ініціали і прізвище)

** Сум§2ЩІ^гавляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖ ЕННЯ - усього". 
***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


