
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiсгерства фiнансiв Украiни 28,01,2002 М57
(у редахцil наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Ухраiни
04,12.2015 N!1,118)

Шiсmсоm mрчdцяmь п'яmь mчсяч

освiти i Вiнницькоi ОДА
)

в. в.
призвищё

21723872 Пiцанська сп9цiальна заг rьноосвiтня чlкола.iнтернат ВiнницькоI обласноi Ради
(юд за еДРПОУ та найменування бюджегноi установи)

Вид бюд)i(ету обласний

код та назва вЦомчо-r класифiкацiI видаткiв та кредитуван8я бюджету 06 Орган з питань освiти i науки

код та назва проФамно-r класифiкацii видаткiв та кредиryвання деря(авного бюдх(еry

(код та назва проФамноi класифiкацii видаткiв та хредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацi-t видатхiв
та кредиryвання мiсqевих бцджетiв / Тимчасовоl класифiкацiТ видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого самоврядування,
якi не застосовуlоть лрограмно-цiльового методу)r 06{ з140

Оздоровлоння та вiдпочинок дiтой (KpiM заходiв з о3доровrtення дiтей, що здiйснюlоться зil рахунок Kolllтiв на оздоровлення
громадян, якi постраrl(дalли внаспiдок Чорнобильськоt катастрофи))

Найменування Код
Усьоrо на piK

Разомзагальний
фонд

спецвльнии
фонд

1 2 4 5

635500.00

Надходхення коtцгiв iз загального фонду бюджету х бзч00.0i
х

х 635500,00

Надходження коtцгiв iэ спецiального фонду бюджеry, у тому числi: х
- Надходження вiд плfiи за послуlи, цо надаlсlься бюджетними установами,
зrИно iз законодавqгвом 25010000 х

х
- Плата за посJrуги, що надаються бюджетними усrановами згiдно з ii
основною дiяльнiсгю 25010100

- Надходження бюджетних усганов вiд додатково-l (господарськоI) дiяльносгi 25010200 х

-Jlqlj9jq9lry]зцз!цI9тjц усrанов
- Надхqдження бюдlкетних усганов вiд реалiзацii в усганоменому порядку
майна (KpiM нергомого майва)

25010з00

2501м00

- lншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000

- Благодiйнi внески, гранти та дарунки
- бйц Цо 

'трймrюiь 

офжетнiустанови вiд пiдприомсгв, органiзацiй,
фiэичних осlб та вiд iнLцих бюдr(eтних установ для виконання цiльових 3аходiв,
у тому числi заходiв з вiдчудження для суспiльних потреб земельвих дiлянок та
розмiцених на них iнших об"окгiв нериомого майна, цо перебувають у
приватнiй власносгi фiзичних або юридичвих осiб

25020100

25020200 х

- Кошти, що отримують вищiта професiйно-технiчнi вавчальнi 3аклади вИ
розмiшення на депозитах тимчасово вiльних бюдя(eтних коцrгiв, отриманих 3а
надання платних послу[ якlло таким закладам 3аконом надано вiдповiдне
право

25020300

- Коцли, отримавi вiд реалiзацi]i майнових прав на фiльми, вихИнi матерiали
фiльмiв та фiльмо(опiй. сrворенiза бюджетнi коцJти за державним
замовленням або на умовах фiнансовоi пiдтримки 25020400

- iH[lJi надходження, у тому числi:

- iншiдоходи (розписати за кодами класифiкацi-l доходiв бюджеry) х

- фiнансування (розписати за кодами класифiкацii фiнансування бюдх(егу за
типом борговоI,о зобов'язання) х

- повернення кредитiв до бtоджеry (розписати за ходами програмноТ
класифiкацiI видаткiв та кредиryвання бцджету, класифiкацii кредиryвання
бюджеrу) х

635500.00ВИДТКИ ТА НАДАННЯ КРЕflИТlВ _ усьоrо
2000 635500,00 бз5500,00

2100
2110Оплата працi



Найменування Код
Усього на piк

Разомзагальний
фонд

спецlальнии
фонд

1 2 з 4 5
3аробiтна плата 2111
Грошове забезпечевня вiйськовослуrбовцiв 2112
Нарахування на оплаry працi 212о
Викорисгання ToBapiB i послуr 22оо 635500,00 бз5500.00

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221о
Медикаменти та перев"я3увальнi матерiали 222о
Продукги харчування 223о
Оплата послуг ((piM комунальних) 224о
Видатки на вiдрядrкення 225о
Видатки та заходи спецiального при3наченвя 226о
Оплата комунальних послуr та eнeproнociiв 227о
с)плата теплопостачання 2271

Оплата водопосгачання та водовiдведення 2272
Оплата елекгроенёргii 2273
Оллата природного га3у 2274
Оплата iнUJих енергоносI[в та iнl,!их комунальних послуг 2275
Оплата енергосервiсу 2276

Дослiдження iрозробки, oKpeмi заходи по реалiзацiТ державних (реriональних)
проФам 228о бз5500,00 бз5500,00

ДослЦження i роэробки, oкpeмi заходи розвитку по реалiзацiТ державних
(регiональних) програм 2281
oKpeMi заходи по реалiзацiТ дерх(авних (регiональних) програм, не вИнесенi до
заходiв розвитку 2282 бз5500,00 бз5500,00

Обслуговування боргових зобов"язань 2400
Обслуговуванвя внугрiLчнiх борrcвих зобов"я3ань 241о
Обслуговування 30BHi[UHix боргових зобов"язань 242о
Поточнi трансферти 2600
СубсидiТ та поточнi трансферти пiдприомсгвам (уqгановам, орrанiзацiям) 2610
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB 262о
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мDкнародним органiзацiям 2630
Соцiальне забезпечення 27оо
Виплата пенсiй i допомоги 271о
Стипендii 272о
lншi виплати населеняю 2730
lншi поточнiвидатки 2800
Капiтальнi видатки 3000
Придбання основноlо капiталу з100
Придбання обладнання i предметiв довгостроковоrо користування 3110
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120
Капiтальне будiвництво (придбання) житла

Калiтальне будiвниLlтво (придбання) iнщих об"екriв 3122
Капiтальний ремонт 3130
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131

Капiтальний ремонт iнruих об"€кгiв J lJz
Реконструкцiя та ресгаврацiя 3140
Реконсгрукцiя житлового фонду (примiщень) 3141
Реt{онФрукцiя та ресrаврацiя iнUJих об"окriв 3142
Ресгаврацiя пам'яток кульryри, icropiT та архiтекryри 3143
Створення державних 3апасiв i резервiв 3150
Придбання 3емлi i нематерiальних активiв 3160

Капiтальнi трансферти 3200
Капiтальнi трансферти пiдприомсrвам (усrановам, органiзацiям) з210
Капiтальнi трансферти органiв державного управлiння iнцих piBHiB э220
Капiтальнi транферти урядам iноземних деря€в та мDкнародним органiзацiям 3230
Капiтальнi транферти населенню з24о
Надання внгрiшнiх кредитiв 411о
Надання кредитiв орrанам державного управлaння iнших piBHiB 4111

Надання кредитiв пИприомствам, установам та оргаltiзацiям 4112
Надання iнших BHлpi[tJHix кредитiв 41 13

Надання зовнiцнiх кредитiв 4210



(iнiцiали iпрiзвище)

16. 0/,;D/a--lqйбб, тiGпБтfiI-
методу скrlадання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва тимчасовоi

мiсцевих бюд;Gтiв.
вiдповЦно до класифiкацiT кредиryвання бцджету та не враховуоться у рядку "НАДХОДЖЕННЯ _ усьоrо",
нихФого рiвня. KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вицих навчальних замадiв,

яким безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi,

'До

'* Сума


