
Затверджений

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накm Мiнiоерсгва фiнансiв УФаiъи 28.01,2002 м57
(у редакцii накфу MiHic.TбpcYBa фiнансiв Укра]lи
м_12,2015 м1118)

у cyмi Трuнаdllяmь м iльdонiв сiмdесяm чоmuрч
mчсячi

В.о.

2172з872 пiщанська спецiальна заrальноосвlтня

о0 коп. 1З0744о0.0о

освlти l Вiнницькоi ОДА

в, в,
призвище

Вiнницькоi обласноi Ради
та найменування бlоджетноi }станови)

Вид бюджегу обласний

код та назва виомчо-r класифiкацiт видаткiв та кредиryвання бюджету 06 Орган з питань освiти i науки

код та назва проФамноi класифiкацi-l видаткiв та кредитування державною бюджету

Gод та iазва проФамнот класифiкацiI видаткiв та кредитування мiсцевих бпджетiв (код та назва Типово-l програмноТ класифiкацiI видаткiв
та кредиryвання мiсцевих бюдхетiв / Тимчасовоi класифiкацiI видаткiв та кредитуваllня для бюджетiв мiсцевою самоврядування,
якi не заqгосовуlоть проФамно-цiльовоrо методу)* 0611070

надання загальноi середньоi освiти слоцiальними заrальноосвiтнiми школами-iнтернатами, lлколами та iнlлими навчальними
закладами для дiтвй, я(i потребуЕrь корекцГa фiзичноrо та (або) розумовоrо розвитку)

Найменування Код
Усьоrо на piк

Разомзагальнии
фонд

спецlальнии

фонА
1 2 з 4 5

НМХОДЖЕННЯ - усього l3074400.00

Надходr@ння коштiв iз загального фонду бюджеry

ЙЙходження кочrriв iз спецiального фонду бюджеry, у тому числi:

х
х

l3074400,00
х

1з07/и00.00

- Надходхення вц плаrи за послуги, що надаlоться бюджетними установами,
згИно iз законодавстаом

- Плата за послуги, lло надаlоться бюдхЕтними установами згИно з ii
основною дiяльнiсгlо
- Надходжоння бюджетних уставов вИ додатltово-l (rосподарс"коТ) дiяБiосri
- Плата за оренду майна бji{т!ц Y-9!9"
- Надходжоння бюджегних установ вiд реалiзацii в усганоменому порядку
майна (KpiM нергомоrо майна)

25010100 х

х

25010200

25010300

25010400

_ lншiджерела власних надход)кень бюджетних установ 25020000

- Благодiйнi внески, rранти та дарунки 25020100 х

- КоцJrи, шо отримують бюдх(етнi усганови вiд лИпри€мсrв, орrанiзацiй,
фiзичвих осiб та вiд iнших бюдх(етних усганов для виконання цiльових заходiв,

у тому числi заходiв з вИчудження для суспiльних потреб земельних дiлянок та

розмiчýних на них iнцJих об"окгiв нериомого майна, що перебувають у
приватнiй власноqгi фiзичних або юридичних осiб

- коrчтц й оrрпrrують вицiта професiйно-технiчнi навr]альнi заl(лади вiд

роэмiщення на депозитах тимчасово вiльних бюдхетних коrлiв, отриманих за
надання платних послу( якщо таким закладам законом надано вiдповИне
право

25020200

2сUzчJU0

2502и00

- КочJrи, отриманiвiд реалiзацi]'Т майнових прав на фiльми, вихiдвi матерiали
фiльмiв та фiльмокопiй, сгворенi за бtодlкетнi коttгги за державним
замовленням або на умовах фiнансовоi пИтримки х

_ iнцJi надходження, у тому числi: х

- iHLlJi доходи (розписати за кодами класифiкацii доходiв бюджеry) х

- фiвансування (розписати за кодами кrlасифi(ацiТ фiнавсування бюджgry за
типом борrового зобов'язання) I_

l3074400"00

- повернення крелитiв до бюджеry (розписати за кодами проФамноI
класифiкацiТ видат(iв та кредиryвання бюджету, класифiкацiI кредитування
бюджету)

х I lзоzл+оо.оо

Гlоточнi видатки 2000
2100

1з074400,00 13074400.00

Оплата працi i нараryвання на заробiтну плаry 10930800,00 0930800,00

Оплата праqi 2110 8959700,00 8959700,00



Найменування код
Усього на piк

Разомзагальнии
фонА

спецlальнии
фонд

1 2 з 4 5

Заробiтна плата 2111 8959700,00 8959700,00

Грошове забе3печення вiйсьховослужбовцiв 2112
Нарахування на оплаry працi 212о 1971100-00 197,| 100,00

Використанвя ToBapiв i послуг 220о 21з5300,00 2135300.00

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221о з50600,00 350600,00

Медикаменти та перев"язувальнi матерiали 222о 51800,00 5,|800,00

Продукги харчування 22зо 946100.00 946100,00

Оплата послуr (KpiM комунальних) 224о 99800.00 99800 00

Видатки на вiдрядження 225о з1900,00 з1900.00

Видатки та заходи спецiальноrо призначення 226о

Оплата комунальних посJlуг та енерrоносiiв 227о 651400,00 651400 00

оллата теплопостачання 2271

Оплата водопосrачання та водовiдведення 2272

Оплата електроенергii 226000,00 226000,00

Оплата природного газу 2274

Оплата iнLlJих енергоносiIв та iнших хомунальних послуг 425400.00 425400,00

Оплата енергосервiсу 2276

Дослiдження i розробки, oкpeмi заходи по реалiзацiI державних (реriональних)
програм з700,00 з700,00

ДослИженвя i розробки, oKpeмi заходи розвитку по реалiзацii дер)€вних
(ре.iональних) проФам 2281

oKpeмi заходи по реалiзацiТ державних (реriональних) проФам, не вИнесенiдо
заходiв розвитху 2282 3700,00 з700,00

Обслуговування боргових зобов"я3ань 2400
Обслуrовування внrгрiLцвiх борrcвих зобов"язавь 241о
Обслуrовування зовнiшнiх боргових 3обов"язань 2420
Гlоточнi трансферти 2600
СубсидiIта поточнi трансферти пИприемствам (установам, орrавiзацiям) 2610

Поточнi трансферти органам державноrо управлiння iнших piBHiB 262о
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630

Соцiальне забезпечення 270о 4з00,00 4300.00

Виплата пенсiй i допомоги 2710
Стипендi-l 272о
lн!ui виплати населенню 273о 4300,00 4з00.00

lншiпоточнiвидатки 2800 4000.00 4000,00

Капiтальнi видатки 3000

Придбання основноaо капiталу з100
Придбання обладнання i предметiв довгоqгрокового корисryвавня з110

Капiтальне будiвництво (придбання) з120
Капiтальне будiвництво (придбання) яФтла 3121

Капiтальне будiвничтво (придбання) iнших об"екгiв з122
Капiтальний ремонт 3130

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131

Капiтальний ремонт iнцJих об"€кгiв

Реконсгрукцiя та реqтаврацiя з140
Реконсrру(цiя житлового фонду (примiцень) 3141

Реконсгрукцiя та реgrаврацiя iнших об"екгiв 3142
Реgтаврацiя пам"яток кульryри, icтopii та архiтекryри 314з
Створення державних запасiв i резервiв 31 50

Придбання 3емлi i нематерiальних активiв 3160

Капiтальнi трансферти 3200

КапПальнi трансферти пИлриемсrвам (установам, органiзацiям) 3210

Капiтальнi трансферти органiв державноrо управлiння iнцих piBHiB з22о

Капiтальнi транферти урядам iноаемних держав та мiжнародним органiзацiям 3230

Капiтальнi транферти населенню 3240

Надання внгрiч]нiх кредитiв 411о

Наданвя кредитiв орtанам державноtо улравлiння iв[!их piBHiB 4111

Надання кредитiв пiдпри€мствам, установам та орrанiзацiям 4112
Надання iнших BHyTpiuJHix кредитiв 4113

Надання зовнi[Uнiх кредитiв 421о

l
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(iнiцiали iпрiзвище)

-До методу складання та виконання мiсцевих бюдr{етiв проставляlоться код та назва тимчасовоI
мiсqевих бюдх(eтiв,

кодом вiдповiдно до класифiкацiT (редиryвання бюджету та не враховуеться у рядку "НАДХОДЖЕННЯ _ усьоrо",
"* Заповнюеться розпорядниками ниж{оrо рiвня, KpiM rоловних розпоряднихiв та нацiональних вицих навчальних закладiв,
яким безпосередньо встановленi лризначення у двржавному бюдr€тi,


