ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicTepcTBa фiвансiв Украiнr 28,01,2002 М57
(у редахцil нахазу MiнicrepcтBa фiнансiв Уrраiни
04,12.2015 м1118)

3атверджений
mчсячi ёвiсmi zрн 00

шiсmь мiльйонiв BiciЙcom шiсmdесяm dgi
6862200.00 ?рн.

освiти

В.о.

i

2172з872 пiцанська спецiальна загальноосвiтня цlкола-iнт9рнат Вlнницькоi обласноТ Ради

пiшанський оайон
(найменування MicTa, району, областi)

вид бюдя(ету
кqд та назва вИомчоТ класифiкацi-l видаткiв та кредиryвання бюдя(ету

06

Орrан з питань освiти i науки

кqд та назва програмноI класифjкацi"l видаткiв та кредитування державного бюджету

06t 1022
та кредитування мiсцевих бцджетiв)'
замадами загilльнот середньот освiти для дiтой, якi потрёбурrь корекцгa
спецiальними
Надання заrальноI GередньоI освiти
фiзичного та /або розумового розвитку)

Надходження ко[цгiв iз заrального фонду бюджету
Надходження коцлiв iз спецiального фонду бюр(еry, у тому числi:
- Надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними установами,
згИно iз 3аконодавством
- Плата за послуги, цо надаються бюджетними установами зriдно з iх
ocHoBHolo дiяльнiсrю
. Надходження бюджетних усrавов вiд додатковоТ (господарськоi) дiяльностa
- плата за оренду майна бюджетних усганов, що цiЙснюоться вiдповiдно до
3акону УкраТни "Про оренду державного та комунального майна"

- Надхqдження бtоджетних уqтанов вiд реалiзацiT в усrановленому порядку
майна (KpiM неряомого майна)
- lвчJiджерела власних надходжень бюдя(етних установ
-

Благодiйвi внески, Фанти та дарунки

- НадходжGння, шо отримують бюдхgтвi установи вИ пЦприомФв, орrанiзацiй,
фiзичних осiб та вИ iнчJих бюдхЕгних установ для ви(онання цiльових заходiв,
у тому числi заходiв з вiдчухення для суспiльних потреб земельяих дiлянок та

розмiщевих на них iнчJих об'октiв неРухомоrо маЙна, шо перебувають у
приватнiй власностi фiзичних або юридичних осiб
- Надходження, що отримують державнi i комунальнi заlиади лрофесiйно-l
(професiйно-технiчноТ), фаховоi передвищоI та вищоТ освiти вiд розмiцення на
депозитах тимчасово впьних бюджетних коtцтiв, отриманих за надання
платних посrlуi якцо таким замадам законом надано вИповiдне право;
надходження, lцо отримують державнi iкомунальнi замади фаховоl
передвищоI та вицоТ освiти, HayкoBi уqтанови та заклади культури як вiдсотfiи,
HapaxoBaHi на залиLлок коlцтiв на поточних раryнках, вiдкритих у банках
державною сеп
- iHцri надходхення, у тому числi:
- iHtui доходи (розписати за кодами класифiкацiТ доходiв бюджеry)
- фiнансування (розписати за кодами lФасифiкацii фiнансування бюджеry за
типом борговоrо зобов'язання)
- поверненвя Федитiв до бюджеry (розписати за кодами програмноI
класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету, масифiкацii кредиryвання

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ - усього
Поточнiвидатки
Оплата працi i нарахування на заробiтну плаry
Оплата працi

з771000,00

Заробiтна плата

з771000.00

з771000,00

Найменування

код
2

1

Усього на piк
эагальний
фонд
3

спецЕльtlии
фонд
4

Разом
5

Грошове забезпечення вiйськовослркбовцiв

2112

Суддiвська винагорода
НаоахYвання на оплаry працi

2113
2120
2200

810800.00

810800.00

2257800.00

2257800.00

предмети, матерjали, обладнанвя та iHBeHTap
Медикаменти та перев"язувальнi матерiали

22,10

228700,00

228700.00

222о

40600,00

40600,00

Продуrги харчування

22зо

1119300,00

1119з00,00

Оплата послуr (Фiм комунальних)

126з00.00

126з00,00

Видатки на вИрядження

2240
225о

32100.00

з2,100.00

Видатхи та 3аходи спецiального призначення

2?60

Оплата комунальних послуг та eвeproHociTB

2270

701800.00

701800.00

оплата теплопостачання

2271

Оплата водопосгачання та водовИведення

2272
2273
2274
2275

Викорисrання ToBapiB i послуг

56400.00

56400,00

2з1600,00

23l600,00

41з800,00

41э800,00

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

12600,00

12600.00

lншiвиплати населенню

12600,00

lнцJi поточнiвидат(и

10000.00

12600,00
't0000,00

Оллата елекrро€нерп]ii
Оплата природноrо газу
Оплата iн[!их енерrовосГiЕ та iн[lJих комунальних послуг
Оплата енергосервiсу

ДослЦхення

протам

i

розробки, oкp€Mi

заходи по реалiзацiТ дер)rcвних (регiональних)

ДослИrкення i розробки, oKpeмi заходи розвитку по реалiзацiТдерхавних
(регiональних) проФам
oкpeмi заходи по реалiзацiТ д9ржавних (регiоtlальних) програм, не вИнесенiдо
заходiв розвитку

2276
228о
2281

Обслуговування боргових зобов"язань
Обслуговування BHyTpiцJHix боргових 3обов"язань

22в2
24оо
2410

Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов"язань

2420

Поточнi

тансферти

СубсидПта поточнi Трансферти пiдприемсгвам (усгановам, органiзацiям)
Поточнi трансферти органам державноrо управлiння iнlлих pi8HiB
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мЬ(народним органiзаlliям
Соцiальне 3абезпечення

2600
2610

2620
26з0
27оо

271о

Виплата пенсiй i допомоrи

2720

СтипендiТ

Гlридбання основного капiталу

2800
3000
3100

Придбання обладнання i предметiв довгосrрокового користуаання

31

Капiтальне будiввицтво (придбання)
капiтальне бчдiвництво (придбання) х<итла

з120

Капiтальнi видатки

10

3121

Капiтальне будiвництво (придбавня) iнL!их об"екriв

з122

Капiтальний ремонт

3130

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiшень)
Капiтальвий ремонт iн[!их об"окriв

з132

Реконсrрукцiя та ресrаврацiя
РекоЕqтрvкцiя житлового фонду (примiщень)

31з1

з140
з 141

Реконсrрукцiя та ресrаврацiя iнших об"екriв
Ресгаврацiя пам"яток кульryри, icтopiT та архiтекгури

3142
з143

Створення державних запасiв i резервiв

3150

Придбання землi i яематерiальвих акгивiв
Капiтальнi трансферти
Капiтальнi трансферти пИприемсIвам (усганоsам, оргаtliэацiям)
Капiтальнi трансферти органiв державноrо управлiння iнLчих piBHiB
Капiтальнi транферти урядам iноземних деря€в

та мiжнародним органiэацiям

з200
3210

з220
3230

Капiтальнi транферти населенню

з24о

Надання внутрiцнiх (редитiв

4110

Надання кредитiв орrанам держаавоrо управлiння iнt!их piBHiB
Надаtlня кредитjв пiдприомствам, установам та органiзацiям

4111

Надання iнцJих BHrrpiuJHix кредитiв

41

Надання зовнiц]нiх кредитiв

4210

4112
13

Найменування

Усього на piк

Dtlc

Нд l цьrоьеlrц
(iнiцiали iпрiзвище)

_i .t

.:Z.r
"

#

вiдповiдно до класифiкацi'l кредитування бюджету та ве враховуеться у рядку "НАДХОДЖЕННЯ
них(чого рiвня, KpiM rоловних розпорядникlв та нацiональних вищих навчальних закладiв,
яким безлосередньо BcTaHoвлeHi призначення у державному бюджетi,
Сума

-

усього",

