
(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0 -14507400 14507400 14507400

0 0 0 0

8885372 7000000 1885372 1701217

-8885372 -7000000 -1885372 -1701217

0 -14507400 14507400 14507400

0

0

0 -14507400 14507400 14507400

-940000 -940000 -940000

-940000 -940000 -940000

-940000 -940000 -940000

-940000 -14507400 13567400 13567400

300000

301000

Зовнішнє фінансування

Позики, надані міжнародними фінансовими 

організаціями

Погашено позик

Всього за типом кредитора

301200

208100

208200

На початок періоду

На кінець періоду

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету

206210

Повернення бюджетних коштів з депозитів

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів

206110

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 

використовуються для управління 

ліквідністю

Фінансування  за типом кредитора

Спеціальний фонд

Усього
Загальний 

фонд

200000 Внутрішнє фінансування

Код

 Фінансування міського бюджету на 2020 рік

                               Додаток  2

                  до рішення міської ради 

                          від 20.12.19  № 1703

(код бюджету)

06203100000



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету

Фінансування  за типом кредитора

Спеціальний фонд

Усього
Загальний 

фонд
Код

-940000 -940000 -940000

-940000 -940000 -940000

-940000 -940000 -940000

-940000 -940000 -940000

0 -14507400 14507400 14507400

0 0 0 0

8885372 7000000 1885372 1701217

-8885372 -7000000 -1885372 -1701217

0 -14507400 14507400 14507400

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 -14507400 14507400 14507400,00

-940000 -14507400 13567400 13567400

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

Зміни обсягів бюджетних коштів

На початок періоду

На кінець періоду

Секретар міської ради                                                                                         В.Вигівський

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

Всього за типом боргового зобов’язання 

Погашення

Зовнішні зобов’язання  

601210

602000

402000

402200

Довгострокові зобов’язання 

Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 

використовуються для управління 

ліквідністю

Повернення бюджетних коштів з депозитів

602100

602200

402201

600000

601000

601110

400000

Фінансування  за типом боргового 

зобов’язання 

Фінансування за борговими операціями


