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КОШТОРИС на 2017 ^
34390710 Харківський окружний адміністративний

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установив \
________________ м. Харків______________

(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)*______________ )

(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 25 758 300 3 471 900 29 230 200
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 25 758 300 X 25 758 300
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 3 471 900 3 471 900

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

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

(розписати за підгрупами) 25020000 X
інші надходження, у  тому числі: X 3 471 900 3 471 900
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 3 471 900 3 471 900

Судовий збір та надходження від звернення застави у  дохід держви 22030000 X 3 471 900 3 471 900
фінансування(розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 

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

класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету) X

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 25 758 300 3 471 900 29 230 200
Поточні видатки 2000 25 758 300 3 451 900 29 210 200

Оплата праці 2110 20 666 300 20 666 300
Заробіт на плат а 2111 20 666 300 20 666 300
Грош ове забезпечення військовослуж бовців 2112 ■
Нарахування на оплату праці 2120 4 914 800 4 914 800
Використання товарів і послуг 2200 177 200 3 448 900 3 626 100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 527 700 527 700
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 628 600 1 628 600
Видатки на відрядження 2250 50 500 50 500
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 177 200 1 232 100 1 409 300
О плат а т еплопост ачання 2271 68 000 925 700 993 700
О плат а водопост ачання і водовідведення 2272 19 000 19 000
О плат а елект роенергії 2273 109 200 287 400 396 600
Оплат а природного газу 2274
Оплат а інш их енергоносіїв 2275
О плат а енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
('регіональних) програм 2280 10000 10 000
Д ослідж ення і розробки, окрем і заходи  розвит ку по реал ізац ії 
держ авних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по р еал ізац ії держ авних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвит ку 2282 10 000 10 000
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410



1 і *  1 ---------- 5

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 3 000 3 000
Капітальні видатки 3000 20 000 20 000
Придбання основного капіталу 3100 20 000 20 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 20 000 20 000
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капіт альне будівницт во ( придбання) ж ит ла 3121
К апіт альне будівницт во (придбання) інш их об'єкт ів 3122
Капітальний ремонт 3130
К апіт альний рем онт  ж ит лового  ф онду (приміщ ень) 3131
К апіт альний рем онт  інш их о б 'єк т ів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконст рукція ж ит лового ф онду (приміщ ень) 3141
Р еконст рукція т а рест аврація  інш их о б 'єк т ів 3142
Р ест аврація пам 'ят ок культури, іст орії т а архіт ект ури 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
Н адання кредит ів органам  держ авного управління інш их р івн ів 4111
Н адання кредит ів підприємст вам, уст ановам , організаціям 4112
Н адання інш их внут ріш ніх кредит ів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210 =)
Нерозподілені видатки 9 0 0 0 ./"

Керівні
(підпис) (ініціали і прізвище)

Л.С. Топоркова * ** ***
(підпис) (ініціали і прізвище)

* Дб з§нрр^)йдйг̂ ^^грам но-цільового методу складання та виконання місцеих бюджетів проставляються код та назва тимчасової 
класифжай^ІЩїткЙЗ та кредитування місцевих бюджетів
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


