
(грн)

усього
у тому числі 
бюджет 
розвитку

0 -8957374 8957374 8957374

0 0 0 0
50000000 40000000 10000000 8000000
-50000000 -40000000 -10000000 -8000000

0 -8957374 8957374 8957374
0
0

0 -8957374 8957374 8957374
-468600 -468600 -468600

-468600 -468600 -468600
-468600 -468600 -468600
-468600 -8957374 8488774 8488774

                               Додаток  2
                  до рішення міської ради 
                          від 24.12.20  № 26

(код бюджету)
 06563000000

 Фінансування Коростенської міської територіальної  громади на 2021 рік

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 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

208100
208200

На початок періоду
На кінець періоду

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

300000

301000

Зовнішнє фінансування
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями
Погашено позик
Всього за типом кредитора

301200



усього
у тому числі 
бюджет 
розвитку

Фінансування  за типом кредитора

Спеціальний фонд

Усього Загальний 
фондКод Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету

-468600 -468600 -468600
-468600 -468600 -468600
-468600 -468600 -468600
-468600 -468600 -468600

0 -8957374 8957374 8957374

0 0 0 0
50000000 40000000 10000000 8000000
-50000000 -40000000 -10000000 -8000000

0 -8957374 8957374 8957374
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00

0 -8957374 8957374 8957374
-468600 -8957374 8488774 8488774

400000

Фінансування  за типом боргового 
зобов’язання 
Фінансування за борговими операціями

602100
602200

402201
600000

601000
601110

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
Розміщення бюджетних коштів на депозитах
Зміни обсягів бюджетних коштів
На початок періоду
На кінець періоду
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602400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)
Всього за типом боргового зобов’язання 


