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Кошторис

(код за едрпоу та

ЗАТВЕРдЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв УкраТни 28.01.2002 № 57

(уредакцfі.наказуМiнiстерствафiнансiвУкра.I.ниО4.12.2015NН118)
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Вид бюджету   мiсцевий (бюджет Шосткинсько.I. мiсько.і. ТГ),

установи)
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