м. Знам`янка
	Аналіз фінансування установ на 30.11.2012
	Загальний фонд
	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
	звітний період	поточний 	план на рік	план за звіт. 	план на 	за звіт. період	місяць	асигнувань по	асигнувань до 	по пот. 
	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
10000	Державне управління 	834000,00	774017,00	61713,00	1638500,00	1610067,00	99188,00	1512494,15	100929,40	97572,85	126005,85	94,00
10116	Органи місцевого самоврядування 	834000,00	774017,00	61713,00	1638500,00	1610067,00	99188,00	1512494,15	100929,40	97572,85	126005,85	94,00
15	Знам'янське МУП та СЗН	834000,00	774017,00	61713,00	1638500,00	1610067,00	99188,00	1512494,15	100929,40	97572,85	126005,85	94,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	834000,00	774017,00	61713,00	1638500,00	1610067,00	99188,00	1512494,15	100929,40	97572,85	126005,85	94,00
1100	Видатки на товари і послуги	834000,00	774017,00	61713,00	1638500,00	1610067,00	99188,00	1512494,15	100929,40	97572,85	126005,85	94,00
1110	Оплата праці працівників бюджетних 	564000,00	521880,00	43480,00	1137300,00	1119800,00	70000,00	1047031,93	60362,82	72768,07	90268,07	94,00
	установ
1111	Заробітна плата	564000,00	521880,00	43480,00	1137300,00	1119800,00	70000,00	1047031,93	60362,82	72768,07	90268,07	94,00
1120	Нарахування на заробітну плату	200000,00	184600,00	15400,00	405900,00	398900,00	25000,00	381285,24	33932,94	17614,76	24614,76	96,00
1130	Придбання товарів і послуг	19280,00	18610,00	1040,00	24610,00	23810,00	1200,00	23564,35	1066,04	245,65	1045,65	99,00
1131	Предмети, матеріали, обладнання та 	8220,00	7660,00	600,00	8605,00	8605,00	500,00	8603,47	499,20	1,53	1,53	100,00
	інвентар, у тому числі м`який інвентар 
	та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	10652,00	10572,00	410,00	13852,00	13052,00	700,00	12918,71	566,71	133,29	933,29	99,00
1135	Інші видатки	408,00	378,00	30,00	2153,00	2153,00	0,00	2042,17	0,13	110,83	110,83	95,00
1140	Видатки на відрядження	720,00	660,00	60,00	564,00	564,00	55,00	530,20	53,36	33,80	33,80	94,00
1160	Оплата комунальних послуг та 	50000,00	48267,00	1733,00	70126,00	66993,00	2933,00	60082,43	5514,24	6910,57	10043,57	90,00
	енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання	15000,00	15000,00	0,00	23876,00	23876,00	0,00	20600,97	0,00	3275,03	3275,03	86,00
1162	Оплата водопостачання і 	1400,00	1300,00	100,00	1400,00	1300,00	100,00	902,71	60,74	397,29	497,29	69,00
	водовідведення
1163	Оплата електроенергії	20000,00	18400,00	1600,00	20312,00	20312,00	0,00	18778,84	2498,15	1533,16	1533,16	92,00
1164	Оплата природного газу	13200,00	13200,00	0,00	24012,00	21012,00	2800,00	19362,94	2925,91	1649,06	4649,06	92,00
1165	Оплата інших комунальних послуг	400,00	367,00	33,00	526,00	493,00	33,00	436,97	29,44	56,03	89,03	89,00
70000	Освіта 	163000,00	150300,00	14000,00	175700,00	164676,10	30286,62	164676,10	30286,62	0,00	11023,90	100,00
70303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного 	163000,00	150300,00	14000,00	175700,00	164676,10	30286,62	164676,10	30286,62	0,00	11023,90	100,00
	типу, прийомні сім`ї) 
15	Знам'янське МУП та СЗН	163000,00	150300,00	14000,00	175700,00	164676,10	30286,62	164676,10	30286,62	0,00	11023,90	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	163000,00	150300,00	14000,00	175700,00	164676,10	30286,62	164676,10	30286,62	0,00	11023,90	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	163000,00	150300,00	14000,00	175700,00	164676,10	30286,62	164676,10	30286,62	0,00	11023,90	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	163000,00	150300,00	14000,00	175700,00	164676,10	30286,62	164676,10	30286,62	0,00	11023,90	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	163000,00	150300,00	14000,00	175700,00	164676,10	30286,62	164676,10	30286,62	0,00	11023,90	100,00
90000	Соціальний захист та соціальне 	31334000,00	28327174,00	2971610,00	33525487,00	30917673,56	3600175,56	29504004,22	2578468,50	1413669,34	4021482,78	95,00
	забезпечення 

	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
	звітний період	поточний 	план на рік	план за звіт. 	план на 	за звіт. період	місяць	асигнувань по	асигнувань до 	по пот. 
	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
90201	Пільги ветеранам війни, особам, на 	4183300,00	3470667,00	645700,00	4183300,00	3711236,50	670800,50	2811433,44	59138,39	899803,06	1371866,56	76,00
	яких поширюється чинність Закону 
	України `Про статус ветеранів війни, 
	гарантії їх соціального захисту`, 
	особам, які мають особливі заслуги 
	перед Батьківщиною, вдовам 
	(вдівцям) та батькам померлих 
	(загиблих) осіб, які маю
15	Знам'янське МУП та СЗН	4183300,00	3470667,00	645700,00	4183300,00	3711236,50	670800,50	2811433,44	59138,39	899803,06	1371866,56	76,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	4183300,00	3470667,00	645700,00	4183300,00	3711236,50	670800,50	2811433,44	59138,39	899803,06	1371866,56	76,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	4183300,00	3470667,00	645700,00	4183300,00	3711236,50	670800,50	2811433,44	59138,39	899803,06	1371866,56	76,00
1340	Поточні трансферти населенню	4183300,00	3470667,00	645700,00	4183300,00	3711236,50	670800,50	2811433,44	59138,39	899803,06	1371866,56	76,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	4183300,00	3470667,00	645700,00	4183300,00	3711236,50	670800,50	2811433,44	59138,39	899803,06	1371866,56	76,00
90202	Пільги ветеранам війни, особам, на 	56000,00	56000,00	0,00	45012,37	45012,37	0,00	44789,22	0,00	223,15	223,15	100,00
	яких поширюється чинність Закону 
	України `Про статус ветеранів війни, 
	гарантії їх соціального захисту`, 
	особам, які мають особливі заслуги 
	перед Батьківщиною, вдовам 
	(вдівцям) та батькам померлих 
	(загиблих) осіб, які маю
15	Знам'янське МУП та СЗН	56000,00	56000,00	0,00	45012,37	45012,37	0,00	44789,22	0,00	223,15	223,15	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	56000,00	56000,00	0,00	45012,37	45012,37	0,00	44789,22	0,00	223,15	223,15	100,00
1100	Видатки на товари і послуги	1000,00	1000,00	0,00	488,23	488,23	0,00	488,23	0,00	0,00	0,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	1000,00	1000,00	0,00	488,23	488,23	0,00	488,23	0,00	0,00	0,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	1000,00	0,00	488,23	488,23	0,00	488,23	0,00	0,00	0,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	55000,00	55000,00	0,00	44524,14	44524,14	0,00	44300,99	0,00	223,15	223,15	99,00
1340	Поточні трансферти населенню	55000,00	55000,00	0,00	44524,14	44524,14	0,00	44300,99	0,00	223,15	223,15	99,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	55000,00	55000,00	0,00	44524,14	44524,14	0,00	44300,99	0,00	223,15	223,15	99,00
90203	Інші пільги ветеранам війни, особам,	184000,00	141127,00	14000,00	141000,00	118740,56	17040,56	118740,56	20529,77	0,00	22259,44	100,00
	 на яких поширюється чинність 
	Закону України `Про статус ветеранів
	 війни, гарантії їх соціального 
	захисту`, особам, які мають 
	особливі заслуги перед 
	Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
	батькам померлих (загиблих) осіб, 
	як
15	Знам'янське МУП та СЗН	184000,00	141127,00	14000,00	141000,00	118740,56	17040,56	118740,56	20529,77	0,00	22259,44	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	184000,00	141127,00	14000,00	141000,00	118740,56	17040,56	118740,56	20529,77	0,00	22259,44	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	184000,00	141127,00	14000,00	141000,00	118740,56	17040,56	118740,56	20529,77	0,00	22259,44	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	184000,00	141127,00	14000,00	141000,00	118740,56	17040,56	118740,56	20529,77	0,00	22259,44	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	184000,00	141127,00	14000,00	141000,00	118740,56	17040,56	118740,56	20529,77	0,00	22259,44	100,00

	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
	звітний період	поточний 	план на рік	план за звіт. 	план на 	за звіт. період	місяць	асигнувань по	асигнувань до 	по пот. 
	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
90204	Пільги ветеранам військової 	400000,00	354333,04	50000,00	400000,00	367665,54	50000,00	329630,58	12167,56	38034,96	70369,42	90,00
	служби, ветеранам органів 
	внутрішніх справ, ветеранам 
	податкової міліції, ветеранам 
	державної пожежної охорони, 
	ветеранам Державної кримінально-
	виконавчої служби, ветеранам 
	служби цивільного захисту, 
	ветеранам Державної служби
15	Знам'янське МУП та СЗН	400000,00	354333,04	50000,00	400000,00	367665,54	50000,00	329630,58	12167,56	38034,96	70369,42	90,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	400000,00	354333,04	50000,00	400000,00	367665,54	50000,00	329630,58	12167,56	38034,96	70369,42	90,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	400000,00	354333,04	50000,00	400000,00	367665,54	50000,00	329630,58	12167,56	38034,96	70369,42	90,00
1340	Поточні трансферти населенню	400000,00	354333,04	50000,00	400000,00	367665,54	50000,00	329630,58	12167,56	38034,96	70369,42	90,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	400000,00	354333,04	50000,00	400000,00	367665,54	50000,00	329630,58	12167,56	38034,96	70369,42	90,00
90205	Пільги ветеранам військової 	1550,00	1550,00	0,00	957,51	957,51	0,00	957,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	служби, ветеранам органів 
	внутрішніх справ, ветеранам 
	податкової міліції, ветеранам 
	державної пожежної охорони, 
	ветеранам Державної кримінально-
	виконавчої служби, ветеранам 
	служби цивільного захисту, 
	ветеранам Державної служби
15	Знам'янське МУП та СЗН	1550,00	1550,00	0,00	957,51	957,51	0,00	957,51	0,00	0,00	0,00	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1550,00	1550,00	0,00	957,51	957,51	0,00	957,51	0,00	0,00	0,00	100,00
1100	Видатки на товари і послуги	50,00	50,00	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	50,00	50,00	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	50,00	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	1500,00	1500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	1500,00	1500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	1500,00	1500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90207	Пільги громадянам, які постраждали 	250000,00	220278,39	20000,00	250000,00	214339,39	20000,00	180670,61	5047,82	33668,78	69329,39	84,00
	внаслідок Чорнобильської 
	катастрофи, дружинам (чоловікам) та
	 опікунам (на час опікунства) дітей 
	померлих громадян, смерть яких 
	пов`язана з Чорнобильською 
	катастрофою, на житлово-
	комунальні послуги 
15	Знам'янське МУП та СЗН	250000,00	220278,39	20000,00	250000,00	214339,39	20000,00	180670,61	5047,82	33668,78	69329,39	84,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	250000,00	220278,39	20000,00	250000,00	214339,39	20000,00	180670,61	5047,82	33668,78	69329,39	84,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	250000,00	220278,39	20000,00	250000,00	214339,39	20000,00	180670,61	5047,82	33668,78	69329,39	84,00
1340	Поточні трансферти населенню	250000,00	220278,39	20000,00	250000,00	214339,39	20000,00	180670,61	5047,82	33668,78	69329,39	84,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	250000,00	220278,39	20000,00	250000,00	214339,39	20000,00	180670,61	5047,82	33668,78	69329,39	84,00

	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
	звітний період	поточний 	план на рік	план за звіт. 	план на 	за звіт. період	місяць	асигнувань по	асигнувань до 	по пот. 
	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
90208	Пільги громадянам, які постраждали 	3550,00	3550,00	0,00	2868,76	2868,76	0,00	2868,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	внаслідок Чорнобильської 
	катастрофи, дружинам (чоловікам) та
	 опікунам (на час опікунства) дітей 
	померлих громадян, смерть яких 
	пов`язана з Чорнобильською 
	катастрофою, на придбання 
	твердого палива 
15	Знам'янське МУП та СЗН	3550,00	3550,00	0,00	2868,76	2868,76	0,00	2868,76	0,00	0,00	0,00	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	3550,00	3550,00	0,00	2868,76	2868,76	0,00	2868,76	0,00	0,00	0,00	100,00
1100	Видатки на товари і послуги	50,00	50,00	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	50,00	50,00	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	50,00	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	3500,00	3500,00	0,00	2850,00	2850,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	3500,00	3500,00	0,00	2850,00	2850,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	3500,00	3500,00	0,00	2850,00	2850,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90209	Інші пільги громадянам, які 	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	745,12	601,95	254,88	254,88	75,00
	постраждали внаслідок 
	Чорнобильської катастрофи, 
	дружинам (чоловікам) та опікунам (на
	 час опікунства) дітей померлих 
	громадян, смерть яких пов`язана з 
	Чорнобильською катастрофою 
15	Знам'янське МУП та СЗН	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	745,12	601,95	254,88	254,88	75,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	745,12	601,95	254,88	254,88	75,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	745,12	601,95	254,88	254,88	75,00
1340	Поточні трансферти населенню	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	745,12	601,95	254,88	254,88	75,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	745,12	601,95	254,88	254,88	75,00
90210	Пільги пенсіонерам з числа 	50000,00	45920,00	5000,00	50000,00	47000,00	406,50	44263,03	169,00	2736,97	5736,97	94,00
	спеціалістів із захисту рослин, 
	передбачені частиною четвертою 
	статті 20 Закону України `Про захист 
	рослин`, громадянам, передбачені 
	пунктом `ї` частини першої статті 77 
	Основ законодавства про охорону 
	здоров`я, частиною четверт
15	Знам'янське МУП та СЗН	50000,00	45920,00	5000,00	50000,00	47000,00	406,50	44263,03	169,00	2736,97	5736,97	94,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	50000,00	45920,00	5000,00	50000,00	47000,00	406,50	44263,03	169,00	2736,97	5736,97	94,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	50000,00	45920,00	5000,00	50000,00	47000,00	406,50	44263,03	169,00	2736,97	5736,97	94,00
1340	Поточні трансферти населенню	50000,00	45920,00	5000,00	50000,00	47000,00	406,50	44263,03	169,00	2736,97	5736,97	94,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	50000,00	45920,00	5000,00	50000,00	47000,00	406,50	44263,03	169,00	2736,97	5736,97	94,00
90211	Пільги пенсіонерам з числа 	0,00	0,00	0,00	1015,00	1015,00	0,00	964,82	964,82	50,18	50,18	95,00
	спеціалістів із захисту рослин, 
	передбачені частиною четвертою 
	статті 20 Закону України `Про захист 
	рослин`, громадянам, передбачені 
	пунктом `ї` частини першої статті 77 
	Основ законодавства про охорону 
	здоров`я, частиною четверт
15	Знам'янське МУП та СЗН	0,00	0,00	0,00	1015,00	1015,00	0,00	964,82	964,82	50,18	50,18	95,00

	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
	звітний період	поточний 	план на рік	план за звіт. 	план на 	за звіт. період	місяць	асигнувань по	асигнувань до 	по пот. 
	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	0,00	0,00	0,00	1015,00	1015,00	0,00	964,82	964,82	50,18	50,18	95,00
1100	Видатки на товари і послуги	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	14,82	14,82	0,18	0,18	99,00
1130	Придбання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	14,82	14,82	0,18	0,18	99,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	14,82	14,82	0,18	0,18	99,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	950,00	950,00	50,00	50,00	95,00
1340	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	950,00	950,00	50,00	50,00	95,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	950,00	950,00	50,00	50,00	95,00
90214	Пільги окремим категоріям громадян	200000,00	170218,00	15500,00	185000,00	167593,00	15500,00	166162,68	15761,09	1430,32	18837,32	99,00
	 з послуг зв`язку 
15	Знам'янське МУП та СЗН	200000,00	170218,00	15500,00	185000,00	167593,00	15500,00	166162,68	15761,09	1430,32	18837,32	99,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	200000,00	170218,00	15500,00	185000,00	167593,00	15500,00	166162,68	15761,09	1430,32	18837,32	99,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	200000,00	170218,00	15500,00	185000,00	167593,00	15500,00	166162,68	15761,09	1430,32	18837,32	99,00
1340	Поточні трансферти населенню	200000,00	170218,00	15500,00	185000,00	167593,00	15500,00	166162,68	15761,09	1430,32	18837,32	99,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	200000,00	170218,00	15500,00	185000,00	167593,00	15500,00	166162,68	15761,09	1430,32	18837,32	99,00
90215	Пільги багатодітним сім`ям на 	203900,00	183156,51	20000,00	203900,00	167451,51	20000,00	130230,09	4409,58	37221,42	73669,91	78,00
	житлово-комунальні послуги 
15	Знам'янське МУП та СЗН	203900,00	183156,51	20000,00	203900,00	167451,51	20000,00	130230,09	4409,58	37221,42	73669,91	78,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	203900,00	183156,51	20000,00	203900,00	167451,51	20000,00	130230,09	4409,58	37221,42	73669,91	78,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	203900,00	183156,51	20000,00	203900,00	167451,51	20000,00	130230,09	4409,58	37221,42	73669,91	78,00
1340	Поточні трансферти населенню	203900,00	183156,51	20000,00	203900,00	167451,51	20000,00	130230,09	4409,58	37221,42	73669,91	78,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	203900,00	183156,51	20000,00	203900,00	167451,51	20000,00	130230,09	4409,58	37221,42	73669,91	78,00
90216	Пільги багатодітним сім`ям на 	10150,00	10150,00	0,00	10631,00	10631,00	0,00	10630,93	0,00	0,07	0,07	100,00
	придбання твердого палива та 
	скрапленого газу 
15	Знам'янське МУП та СЗН	10150,00	10150,00	0,00	10631,00	10631,00	0,00	10630,93	0,00	0,07	0,07	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	10150,00	10150,00	0,00	10631,00	10631,00	0,00	10630,93	0,00	0,07	0,07	100,00
1100	Видатки на товари і послуги	150,00	150,00	0,00	119,99	119,99	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	150,00	150,00	0,00	119,99	119,99	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	150,00	150,00	0,00	119,99	119,99	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	10000,00	10000,00	0,00	10511,01	10511,01	0,00	10510,94	0,00	0,07	0,07	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	10000,00	10000,00	0,00	10511,01	10511,01	0,00	10510,94	0,00	0,07	0,07	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	10000,00	10000,00	0,00	10511,01	10511,01	0,00	10510,94	0,00	0,07	0,07	100,00
90302	Допомога у зв`язку з вагітністю і 	284997,00	232196,00	25493,00	264997,00	256734,00	38780,00	256734,00	38780,00	0,00	8263,00	100,00
	пологами 
15	Знам'янське МУП та СЗН	284997,00	232196,00	25493,00	264997,00	256734,00	38780,00	256734,00	38780,00	0,00	8263,00	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	284997,00	232196,00	25493,00	264997,00	256734,00	38780,00	256734,00	38780,00	0,00	8263,00	100,00
1100	Видатки на товари і послуги	556,00	511,00	20,00	556,00	271,00	57,00	271,00	57,00	0,00	285,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	556,00	511,00	20,00	556,00	271,00	57,00	271,00	57,00	0,00	285,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	556,00	511,00	20,00	556,00	271,00	57,00	271,00	57,00	0,00	285,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	284441,00	231685,00	25473,00	264441,00	256463,00	38723,00	256463,00	38723,00	0,00	7978,00	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	284441,00	231685,00	25473,00	264441,00	256463,00	38723,00	256463,00	38723,00	0,00	7978,00	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	284441,00	231685,00	25473,00	264441,00	256463,00	38723,00	256463,00	38723,00	0,00	7978,00	100,00
90303	Допомога на догляд за дитиною 	3754119,00	3580603,00	330446,00	4014119,00	3755802,00	401446,00	3691660,00	337304,00	64142,00	322459,00	98,00
	віком до 3 років 
15	Знам'янське МУП та СЗН	3754119,00	3580603,00	330446,00	4014119,00	3755802,00	401446,00	3691660,00	337304,00	64142,00	322459,00	98,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	3754119,00	3580603,00	330446,00	4014119,00	3755802,00	401446,00	3691660,00	337304,00	64142,00	322459,00	98,00

	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
	звітний період	поточний 	план на рік	план за звіт. 	план на 	за звіт. період	місяць	асигнувань по	асигнувань до 	по пот. 
	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
1100	Видатки на товари і послуги	6240,00	5885,00	233,00	3909,00	2908,00	248,00	2908,00	248,00	0,00	1001,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	6240,00	5885,00	233,00	3909,00	2908,00	248,00	2908,00	248,00	0,00	1001,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	6240,00	5885,00	233,00	3909,00	2908,00	248,00	2908,00	248,00	0,00	1001,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	3747879,00	3574718,00	330213,00	4010210,00	3752894,00	401198,00	3688752,00	337056,00	64142,00	321458,00	98,00
1340	Поточні трансферти населенню	3747879,00	3574718,00	330213,00	4010210,00	3752894,00	401198,00	3688752,00	337056,00	64142,00	321458,00	98,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	3747879,00	3574718,00	330213,00	4010210,00	3752894,00	401198,00	3688752,00	337056,00	64142,00	321458,00	98,00
90304	Допомога при народженні дитини 	9258839,00	9031803,00	811856,00	10686959,00	9886111,00	1045545,00	9804809,00	964243,00	81302,00	882150,00	99,00
15	Знам'янське МУП та СЗН	9258839,00	9031803,00	811856,00	10686959,00	9886111,00	1045545,00	9804809,00	964243,00	81302,00	882150,00	99,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	9258839,00	9031803,00	811856,00	10686959,00	9886111,00	1045545,00	9804809,00	964243,00	81302,00	882150,00	99,00
1100	Видатки на товари і послуги	8973,00	8633,00	1010,00	8871,00	7637,00	569,00	7637,00	569,00	0,00	1234,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	8973,00	8633,00	1010,00	8871,00	7637,00	569,00	7637,00	569,00	0,00	1234,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	8973,00	8633,00	1010,00	8871,00	7637,00	569,00	7637,00	569,00	0,00	1234,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	9249866,00	9023170,00	810846,00	10678088,00	9878474,00	1044976,00	9797172,00	963674,00	81302,00	880916,00	99,00
1340	Поточні трансферти населенню	9249866,00	9023170,00	810846,00	10678088,00	9878474,00	1044976,00	9797172,00	963674,00	81302,00	880916,00	99,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	9249866,00	9023170,00	810846,00	10678088,00	9878474,00	1044976,00	9797172,00	963674,00	81302,00	880916,00	99,00
90305	Допомога на дітей, над якими 	1924260,00	1436247,00	140411,00	1834260,00	1711592,00	207389,00	1676395,00	172192,00	35197,00	157865,00	98,00
	встановлено опіку чи піклування 
15	Знам'янське МУП та СЗН	1924260,00	1436247,00	140411,00	1834260,00	1711592,00	207389,00	1676395,00	172192,00	35197,00	157865,00	98,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1924260,00	1436247,00	140411,00	1834260,00	1711592,00	207389,00	1676395,00	172192,00	35197,00	157865,00	98,00
1100	Видатки на товари і послуги	4587,00	4228,00	394,00	4587,00	4417,00	408,00	4417,00	408,00	0,00	170,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	4587,00	4228,00	394,00	4587,00	4417,00	408,00	4417,00	408,00	0,00	170,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	4587,00	4228,00	394,00	4587,00	4417,00	408,00	4417,00	408,00	0,00	170,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	1919673,00	1432019,00	140017,00	1829673,00	1707175,00	206981,00	1671978,00	171784,00	35197,00	157695,00	98,00
1340	Поточні трансферти населенню	1919673,00	1432019,00	140017,00	1829673,00	1707175,00	206981,00	1671978,00	171784,00	35197,00	157695,00	98,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	1919673,00	1432019,00	140017,00	1829673,00	1707175,00	206981,00	1671978,00	171784,00	35197,00	157695,00	98,00
90306	Допомога на дітей одиноким матерям 	2412814,00	2100496,00	194720,00	2532814,00	2306752,00	236868,00	2298665,00	228781,00	8087,00	234149,00	100,00
15	Знам'янське МУП та СЗН	2412814,00	2100496,00	194720,00	2532814,00	2306752,00	236868,00	2298665,00	228781,00	8087,00	234149,00	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2412814,00	2100496,00	194720,00	2532814,00	2306752,00	236868,00	2298665,00	228781,00	8087,00	234149,00	100,00
1100	Видатки на товари і послуги	5216,00	4703,00	520,00	5216,00	4750,00	352,00	4750,00	352,00	0,00	466,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	5216,00	4703,00	520,00	5216,00	4750,00	352,00	4750,00	352,00	0,00	466,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	5216,00	4703,00	520,00	5216,00	4750,00	352,00	4750,00	352,00	0,00	466,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	2407598,00	2095793,00	194200,00	2527598,00	2302002,00	236516,00	2293915,00	228429,00	8087,00	233683,00	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	2407598,00	2095793,00	194200,00	2527598,00	2302002,00	236516,00	2293915,00	228429,00	8087,00	233683,00	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	2407598,00	2095793,00	194200,00	2527598,00	2302002,00	236516,00	2293915,00	228429,00	8087,00	233683,00	100,00
90307	Тимчасова державна допомога дітям 	862133,00	746548,00	67526,00	775133,00	736261,00	95223,00	709071,00	68033,00	27190,00	66062,00	96,00
15	Знам'янське МУП та СЗН	862133,00	746548,00	67526,00	775133,00	736261,00	95223,00	709071,00	68033,00	27190,00	66062,00	96,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	862133,00	746548,00	67526,00	775133,00	736261,00	95223,00	709071,00	68033,00	27190,00	66062,00	96,00
1100	Видатки на товари і послуги	1807,00	1625,00	143,00	1818,00	1565,00	112,00	1565,00	112,00	0,00	253,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	1807,00	1625,00	143,00	1818,00	1565,00	112,00	1565,00	112,00	0,00	253,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	1807,00	1625,00	143,00	1818,00	1565,00	112,00	1565,00	112,00	0,00	253,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	860326,00	744923,00	67383,00	773315,00	734696,00	95111,00	707506,00	67921,00	27190,00	65809,00	96,00
1340	Поточні трансферти населенню	860326,00	744923,00	67383,00	773315,00	734696,00	95111,00	707506,00	67921,00	27190,00	65809,00	96,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	860326,00	744923,00	67383,00	773315,00	734696,00	95111,00	707506,00	67921,00	27190,00	65809,00	96,00
90308	Допомога при усиновленні дитини 	51954,00	43434,00	6660,00	16954,00	15246,00	1386,00	15246,00	1386,00	0,00	1708,00	100,00

	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
	звітний період	поточний 	план на рік	план за звіт. 	план на 	за звіт. період	місяць	асигнувань по	асигнувань до 	по пот. 
	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
15	Знам'янське МУП та СЗН	51954,00	43434,00	6660,00	16954,00	15246,00	1386,00	15246,00	1386,00	0,00	1708,00	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	51954,00	43434,00	6660,00	16954,00	15246,00	1386,00	15246,00	1386,00	0,00	1708,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	51954,00	43434,00	6660,00	16954,00	15246,00	1386,00	15246,00	1386,00	0,00	1708,00	100,00
1340	Поточні трансферти населенню	51954,00	43434,00	6660,00	16954,00	15246,00	1386,00	15246,00	1386,00	0,00	1708,00	100,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	51954,00	43434,00	6660,00	16954,00	15246,00	1386,00	15246,00	1386,00	0,00	1708,00	100,00
90401	Державна соціальна допомога 	540665,00	522089,00	41670,00	1020665,00	927508,00	175748,00	891593,00	139833,00	35915,00	129072,00	96,00
	малозабезпеченим сім`ям 
15	Знам'янське МУП та СЗН	540665,00	522089,00	41670,00	1020665,00	927508,00	175748,00	891593,00	139833,00	35915,00	129072,00	96,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	540665,00	522089,00	41670,00	1020665,00	927508,00	175748,00	891593,00	139833,00	35915,00	129072,00	96,00
1100	Видатки на товари і послуги	1073,00	1026,00	75,00	1719,00	1719,00	220,00	1719,00	220,00	0,00	0,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	1073,00	1026,00	75,00	1719,00	1719,00	220,00	1719,00	220,00	0,00	0,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	1073,00	1026,00	75,00	1719,00	1719,00	220,00	1719,00	220,00	0,00	0,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	539592,00	521063,00	41595,00	1018946,00	925789,00	175528,00	889874,00	139613,00	35915,00	129072,00	96,00
1340	Поточні трансферти населенню	539592,00	521063,00	41595,00	1018946,00	925789,00	175528,00	889874,00	139613,00	35915,00	129072,00	96,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	539592,00	521063,00	41595,00	1018946,00	925789,00	175528,00	889874,00	139613,00	35915,00	129072,00	96,00
90405	Субсидії населенню для 	1500000,00	1309510,06	150000,00	1500000,00	1469999,06	113791,00	1412393,08	93390,00	57605,98	87606,92	96,00
	відшкодування витрат на оплату 
	житлово-комунальних послуг 
15	Знам'янське МУП та СЗН	1500000,00	1309510,06	150000,00	1500000,00	1469999,06	113791,00	1412393,08	93390,00	57605,98	87606,92	96,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1500000,00	1309510,06	150000,00	1500000,00	1469999,06	113791,00	1412393,08	93390,00	57605,98	87606,92	96,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	1500000,00	1309510,06	150000,00	1500000,00	1469999,06	113791,00	1412393,08	93390,00	57605,98	87606,92	96,00
1340	Поточні трансферти населенню	1500000,00	1309510,06	150000,00	1500000,00	1469999,06	113791,00	1412393,08	93390,00	57605,98	87606,92	96,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	1500000,00	1309510,06	150000,00	1500000,00	1469999,06	113791,00	1412393,08	93390,00	57605,98	87606,92	96,00
90406	Субсидії населенню для 	102450,00	95250,00	6500,00	84582,36	84582,36	0,00	83357,21	22,03	1225,15	1225,15	99,00
	відшкодування витрат на придбання 
	твердого та рідкого пічного 
	побутового палива і скрапленого 
	газу 
15	Знам'янське МУП та СЗН	102450,00	95250,00	6500,00	84582,36	84582,36	0,00	83357,21	22,03	1225,15	1225,15	99,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	102450,00	95250,00	6500,00	84582,36	84582,36	0,00	83357,21	22,03	1225,15	1225,15	99,00
1100	Видатки на товари і послуги	2000,00	1800,00	150,00	1100,71	1100,71	0,00	1019,65	22,03	81,06	81,06	93,00
1130	Придбання товарів і послуг	2000,00	1800,00	150,00	1100,71	1100,71	0,00	1019,65	22,03	81,06	81,06	93,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	1800,00	150,00	1100,71	1100,71	0,00	1019,65	22,03	81,06	81,06	93,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	100450,00	93450,00	6350,00	83481,65	83481,65	0,00	82337,56	0,00	1144,09	1144,09	99,00
1340	Поточні трансферти населенню	100450,00	93450,00	6350,00	83481,65	83481,65	0,00	82337,56	0,00	1144,09	1144,09	99,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	100450,00	93450,00	6350,00	83481,65	83481,65	0,00	82337,56	0,00	1144,09	1144,09	99,00
90412	Інші видатки на соціальний захист 	61700,00	56840,00	5760,00	23170,00	23110,00	1060,00	22162,49	1410,29	947,51	1007,51	96,00
	населення 
15	Знам'янське МУП та СЗН	61700,00	56840,00	5760,00	23170,00	23110,00	1060,00	22162,49	1410,29	947,51	1007,51	96,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	61700,00	56840,00	5760,00	23170,00	23110,00	1060,00	22162,49	1410,29	947,51	1007,51	96,00
1100	Видатки на товари і послуги	600,00	540,00	60,00	370,00	310,00	60,00	162,49	10,29	147,51	207,51	52,00
1130	Придбання товарів і послуг	600,00	540,00	60,00	370,00	310,00	60,00	162,49	10,29	147,51	207,51	52,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	600,00	540,00	60,00	370,00	310,00	60,00	162,49	10,29	147,51	207,51	52,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	61100,00	56300,00	5700,00	22800,00	22800,00	1000,00	22000,00	1400,00	800,00	800,00	96,00
1340	Поточні трансферти населенню	61100,00	56300,00	5700,00	22800,00	22800,00	1000,00	22000,00	1400,00	800,00	800,00	96,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	61100,00	56300,00	5700,00	22800,00	22800,00	1000,00	22000,00	1400,00	800,00	800,00	96,00

	Код	 Показник	План на рік	План  за 	План на 	Скоригований 	Скоригований 	Скоригований 	Профінансовано 	Проф. за 	Залишки 	Залишки 	% Вик. 
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	місяць	період	пот.місяць	 пот. місяць	кінця року	місяць
91204	Територіальні центри соціального 	1457300,00	1330844,00	124330,00	1441300,00	1322122,00	122384,00	1280502,78	85049,00	41619,22	160797,22	97,00
	обслуговування (надання соціальних
	 послуг) 
15	Знам'янське МУП та СЗН	1457300,00	1330844,00	124330,00	1441300,00	1322122,00	122384,00	1280502,78	85049,00	41619,22	160797,22	97,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1457300,00	1330844,00	124330,00	1441300,00	1322122,00	122384,00	1280502,78	85049,00	41619,22	160797,22	97,00
1100	Видатки на товари і послуги	1457300,00	1330844,00	124330,00	1441300,00	1322122,00	122384,00	1280502,78	85049,00	41619,22	160797,22	97,00
1110	Оплата праці працівників бюджетних 	1021900,00	933000,00	84000,00	1021900,00	933800,00	84000,00	900382,28	50588,92	33417,72	121517,72	96,00
	установ
1111	Заробітна плата	1021900,00	933000,00	84000,00	1021900,00	933800,00	84000,00	900382,28	50588,92	33417,72	121517,72	96,00
1120	Нарахування на заробітну плату	359300,00	333600,00	30200,00	359300,00	334420,00	30200,00	332526,58	28311,08	1893,42	26773,42	99,00
1130	Придбання товарів і послуг	19700,00	18750,00	950,00	19700,00	18975,00	1175,00	17946,28	2852,73	1028,72	1753,72	95,00
1131	Предмети, матеріали, обладнання та 	8980,00	8230,00	750,00	8980,00	8455,00	975,00	8453,98	2160,00	1,02	526,02	100,00
	інвентар, у тому числі м`який інвентар 
	та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	10700,00	10500,00	200,00	10700,00	10500,00	200,00	9487,72	692,60	1012,28	1212,28	90,00
1135	Інші видатки	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	4,58	0,13	15,42	15,42	23,00
1140	Видатки на відрядження	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1160	Оплата комунальних послуг та 	56000,00	45194,00	9180,00	40000,00	34627,00	7009,00	29647,64	3296,27	4979,36	10352,36	86,00
	енергоносіїв
1162	Оплата водопостачання і 	3100,00	2714,00	260,00	1100,00	714,00	8,00	281,68	7,42	432,32	818,32	39,00
	водовідведення
1163	Оплата електроенергії	6000,00	5500,00	500,00	6000,00	5933,00	895,00	5881,55	874,75	51,45	118,45	99,00
1164	Оплата природного газу	46300,00	36400,00	8400,00	32300,00	27400,00	6086,00	23119,44	2378,48	4280,56	9180,56	84,00
1165	Оплата інших комунальних послуг	600,00	580,00	20,00	600,00	580,00	20,00	364,97	35,62	215,03	235,03	63,00
91205	Виплати грошової компенсації 	44400,00	41060,00	3340,00	80930,00	74770,00	60,00	73281,84	7393,25	1488,16	7648,16	98,00
	фізичним особам, які надають 
	соціальні послуги громадянам 
	похилого віку, інвалідам, дітям-
	інвалідам, хворим, які не здатні до 
	самообслуговування і потребують 
	сторонньої допомоги 
15	Знам'янське МУП та СЗН	44400,00	41060,00	3340,00	80930,00	74770,00	60,00	73281,84	7393,25	1488,16	7648,16	98,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	44400,00	41060,00	3340,00	80930,00	74770,00	60,00	73281,84	7393,25	1488,16	7648,16	98,00
1100	Видатки на товари і послуги	720,00	660,00	60,00	720,00	660,00	60,00	645,36	67,64	14,64	74,64	98,00
1130	Придбання товарів і послуг	720,00	660,00	60,00	720,00	660,00	60,00	645,36	67,64	14,64	74,64	98,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	720,00	660,00	60,00	720,00	660,00	60,00	645,36	67,64	14,64	74,64	98,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	43680,00	40400,00	3280,00	80210,00	74110,00	0,00	72636,48	7325,61	1473,52	7573,52	98,00
1340	Поточні трансферти населенню	43680,00	40400,00	3280,00	80210,00	74110,00	0,00	72636,48	7325,61	1473,52	7573,52	98,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	43680,00	40400,00	3280,00	80210,00	74110,00	0,00	72636,48	7325,61	1473,52	7573,52	98,00
91209	Фінансова підтримка громадських 	20000,00	18320,00	1680,00	20000,00	19200,00	960,00	19199,47	1599,95	0,53	800,53	100,00
	організацій інвалідів і ветеранів 
15	Знам'янське МУП та СЗН	20000,00	18320,00	1680,00	20000,00	19200,00	960,00	19199,47	1599,95	0,53	800,53	100,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	20000,00	18320,00	1680,00	20000,00	19200,00	960,00	19199,47	1599,95	0,53	800,53	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	20000,00	18320,00	1680,00	20000,00	19200,00	960,00	19199,47	1599,95	0,53	800,53	100,00
1310	Субсидії та поточні трансферти 	20000,00	18320,00	1680,00	20000,00	19200,00	960,00	19199,47	1599,95	0,53	800,53	100,00
	підприємствам (установам, 
	організаціям)
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91300	Державна соціальна допомога 	3514919,00	3123984,00	291018,00	3754919,00	3472373,00	365788,00	3426847,00	320262,00	45526,00	328072,00	99,00
	інвалідам з дитинства та дітям-
	інвалідам 
15	Знам'янське МУП та СЗН	3514919,00	3123984,00	291018,00	3754919,00	3472373,00	365788,00	3426847,00	320262,00	45526,00	328072,00	99,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	3514919,00	3123984,00	291018,00	3754919,00	3472373,00	365788,00	3426847,00	320262,00	45526,00	328072,00	99,00
1100	Видатки на товари і послуги	7800,00	7610,00	680,00	8594,00	8594,00	733,00	8594,00	733,00	0,00	0,00	100,00
1130	Придбання товарів і послуг	7800,00	7610,00	680,00	8594,00	8594,00	733,00	8594,00	733,00	0,00	0,00	100,00
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	7800,00	7610,00	680,00	8594,00	8594,00	733,00	8594,00	733,00	0,00	0,00	100,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	3507119,00	3116374,00	290338,00	3746325,00	3463779,00	365055,00	3418253,00	319529,00	45526,00	328072,00	99,00
1340	Поточні трансферти населенню	3507119,00	3116374,00	290338,00	3746325,00	3463779,00	365055,00	3418253,00	319529,00	45526,00	328072,00	99,00
1343	Інші поточні трансферти населенню	3507119,00	3116374,00	290338,00	3746325,00	3463779,00	365055,00	3418253,00	319529,00	45526,00	328072,00	99,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, 	1421800,00	1337355,00	121600,00	1555300,00	1362366,44	118559,44	1243311,76	72831,91	119054,68	311988,24	91,00
	зв`язок, телекомунікації та 
	інформатика 
170102	Компенсаційні виплати на пільговий 	911800,00	827743,00	76600,00	987300,00	853068,00	76600,00	749746,58	34971,01	103321,42	237553,42	88,00
	проїзд автомобільним транспортом 
	окремим категоріям громадян 
15	Знам'янське МУП та СЗН	911800,00	827743,00	76600,00	987300,00	853068,00	76600,00	749746,58	34971,01	103321,42	237553,42	88,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	911800,00	827743,00	76600,00	987300,00	853068,00	76600,00	749746,58	34971,01	103321,42	237553,42	88,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	911800,00	827743,00	76600,00	987300,00	853068,00	76600,00	749746,58	34971,01	103321,42	237553,42	88,00
1310	Субсидії та поточні трансферти 	911800,00	827743,00	76600,00	987300,00	853068,00	76600,00	749746,58	34971,01	103321,42	237553,42	88,00
	підприємствам (установам, 
	організаціям)
170302	Компенсаційні виплати за пільговий 	510000,00	509612,00	45000,00	568000,00	509298,44	41959,44	493565,18	37860,90	15733,26	74434,82	97,00
	проїзд окремих категорій громадян 
	на залізничному транспорті 
15	Знам'янське МУП та СЗН	510000,00	509612,00	45000,00	568000,00	509298,44	41959,44	493565,18	37860,90	15733,26	74434,82	97,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	510000,00	509612,00	45000,00	568000,00	509298,44	41959,44	493565,18	37860,90	15733,26	74434,82	97,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	510000,00	509612,00	45000,00	568000,00	509298,44	41959,44	493565,18	37860,90	15733,26	74434,82	97,00
1310	Субсидії та поточні трансферти 	510000,00	509612,00	45000,00	568000,00	509298,44	41959,44	493565,18	37860,90	15733,26	74434,82	97,00
	підприємствам (установам, 
	організаціям)
250000	Видатки, не віднесені до основних 	10000,00	9150,00	850,00	10000,00	9150,00	850,00	8300,00	850,00	850,00	1700,00	91,00
	груп 
250404	Інші видатки 	10000,00	9150,00	850,00	10000,00	9150,00	850,00	8300,00	850,00	850,00	1700,00	91,00
15	Знам'янське МУП та СЗН	10000,00	9150,00	850,00	10000,00	9150,00	850,00	8300,00	850,00	850,00	1700,00	91,00
1000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	10000,00	9150,00	850,00	10000,00	9150,00	850,00	8300,00	850,00	850,00	1700,00	91,00
1300	Субсидії і поточні трансферти	10000,00	9150,00	850,00	10000,00	9150,00	850,00	8300,00	850,00	850,00	1700,00	91,00
1310	Субсидії та поточні трансферти 	10000,00	9150,00	850,00	10000,00	9150,00	850,00	8300,00	850,00	850,00	1700,00	91,00
	підприємствам (установам, 
	організаціям)
Всього	33762800,00	30597996,00	3169773,00	36904987,00	34063933,10	3849059,62	32432786,23	2783366,43	1631146,87	4472200,77	95,00

