
Затверджени
0ев'яmь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нахаз MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 28,01,2002 М57
U редакчll наказу М|нстерсгва фiнансiв УФаiни
04,12jЛ)l! N91118)

мIльчонlв сlмсоm сорок
11749200.00 2рн.

Вiнницькоi ОМВ,о,

коштори
на 2021 DiK

21723872 Пiцанська спецlмьна заrальноосвiтня lлкола-iнтернат ВlнницькоТ обласноi Ради
(код за еДРПОУ та найменування бюдхетноi установи)

пillIrч.Lrий п.йлн
(найменування Micтa, району, областi)

Вид бюджеry обласний

код та назва вИомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджету 06 Орrан з питань освiти l науки

код та на39а програмнот (ласифiхацiI видаткiв та кредиryвання державноrо бюджету

@аiiЬтaкpeдитyваннямicцeвиxбюд'Gтiв(кoдтaна9ватипoвoiпpoгpамнoткласифiкацiiвидаткiв
та кредиryванвя мiсцевих бюджетiв)' 06,110з2

Надан8я загальноI с9редньоi освlти Gпецiальними закладами заrальноТ середньоТ освiти для дiтей, якi потребУýrь корекцГi

фiзичноrо та /або розумового розвитку)
(rрн.)

Найменування Код
Усьоrо на piK

Разомзагальнии
фонд

слецlальний
фонд

1 2 з 4 5

НАДХОДХЕННЯ - усьоrо 11749200.00 l1749200,00

Надходження KouJTiB iз заrального фонду бюджеry х 11749200,00 11749200,00

Надходження коцJriв Ь спецiального фовду бюджеry, у тому числi: х
- Надходження вИ ллати 3а послуrи, що надаються бюджетними установами,
згИно iз законqдавсгвом 25010000 х

- Плета за пооrуги, |цо надаlоться бtодlкетними уqгановами з[Ино з'li
основною дiяльнiqпо 25010100 х

- Надходження бюджетних установ вiд додатковоi (господарськоI) дiяльносгi 25010200 х

- Плата за оренду майна бюджетних усrанов, що цiйснюоться вiдповiдно до
3акону Украiни'Про оренду державного та комунальноrо майна" 25010з00

- Надхqдження бюдх(етних уqганов вiд реалiзацiT в уqrано8леному порядку
майна (KpiM нерухомоrо майна) 25010400 х

lнчJiджерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х

- Благодiйнi внески, гравти та дарунки 25020100

- Надходження, що отримують бюджетнi усrанови вiд пiдприомств, органiзацiй,

фiзичних осiб та вИ iнцих бцджетних установ для виkонання цiльових заходiв,

у тому числi заходiв 3 вИчркення для суспiльних потреб земельних дiлянок та
рФмiщених на них iнчJих об'октiв нерухомого майна, що перебувають у
приватнiй власносгi фiзичних або юридичних осiб 25о2а2о0

- Надходження, lло отримують державнi i комунальнi заклади профеdйноI
(професiйно-технiчноТ), фаховоТ передвиlлоi та вицоТ освiти вiд розмiщення на
депозитах тимчасово вiльних бюджетних KouJTiB, отриманих за надання
платних послуБ якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право;
надходх(ення, цо отримують державнi i комунальнi заклади фаховоТ
передвиlлоI та sицlоi освiти, HayKoBi установи та зашади культури як вiдсотки,
HapaxoBaHi на заличJок кочJriв на поточних раryнках, вiд(ритих у банках
державного сект 25020зlJlJ

- iHtцi надходження, у тому числi: х

- iнцli доходи (розписати за кодами класифiкацii доходiв бюдя(еry)

- фiвансуgання (рфписати за кодами lиасифiкацi-l фiвансування бюдr(ery за
типом борrового зобов'язанвя)

- пов9рнення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами програмноТ
класифiхацiТ видаткiв та кредиryвання бюджету, класифiкацiТ кредитування
бюАжgry)

ВИМТКИ ТА НАДАННЯ КРЦИТiВ - усього х 1t749200.00 ,| l749200.00

Поточнiвидатки 2000 11749200,00 1,|749200,00

Оплата працi i нараryвання на заробiтну плаry 2100 11749200,00 11749200,00

Оплата працi 211о 96з0500,00 9630500,00

Заробiтна плата 2111 96з0500.00 9630500,00



/

Предмети, r4атврiали, обладнання та iHBeHTap

Видатхи та заходи спецiальноlо призначення

Оплата комунальних посJlуг та енергоносliв

Оплата iн[!их eнeploнociiв та iнцJих комунальних послуr

ДослИженхя iрозробхи, окремiзаходи по реалiзацiТ дерхавних (регiональних)
проФам

ДослЦхенвя i розробки, oKpeмi заходи розвитку по реалiзацiТ державних
(реriональних) програм

Окремiзаходи по реалiзацii дер}€вних (регiональних) лрограм, не вИнесенiдо
заходiв розвитку

Субсидia та поточнi трансферти пiдприaмствам (установам, органiзацiям)

Гlоточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзаqiям

Придбанвя обладнання i предметiв довгостроковоl,о корисryвання

Капiтальне будiвництво (придбанвя) iнцJих об"ýкriв

Капiтальний ремонт житло9ого фонду (примiщень)

Реконqrрукцiя та реqгаврацiя iнших об"окгiв

Ресrаврацiя пам"ято( ryльryри, iсrорiТ та архiтепури

Створення дерr€вних запасiв i резервiв
Прцбання землi i нематерiальtlих акгивiв

Капiтальнi трансферти пИприемствам (установам, органiзацiям)

Капiтальнi трансферти органiв державного управлjння iнцJих piBHiB

Капiтальнi транферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям

Надання кредитiв органам державноrо управлiння iнших piBHiB

Надання кредитiв пИпри€мствам, установам та органiзацiям

Надання зoBtlit!Hix кредитiв

Найменування код
Усього на piк

Разомзагальнии
фонд

спецlальнии
фонд

1 2 3 4 5

ГроL!ове 3абезпечевня вiйськовослrr(бовцiв 2112
Суддiвська винагорода 211з
Нараryвання на оллаry працi 2120 2118700,00 2118700-00

Використання ToBapiB i послуг 22оо
221о

Медикаменти та перев"язувальнi матерiали 222о
Продукrи харчування 2230
Оплата послуг (xpiм комунальвих) 2240
Видатки на вИрядження 225о

226о
227о

оллата теплопоqrачавня 2271
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272
Оплата електроенергil

Оплата природного газу 2274
2275

Оплата енергосервiсу 2276

228о

2281

Обqлуговуванвя боргових зобов"язань 2400
Обслуговувахня внугрi[!нiх борrових зобов"язавь 2410
Обслуrовування зовнiшнiх боргових зобов"язань 242о
Поточнi трансферти 2600

2610
2620
26з0

Соцiальне забезпечення 2700
Виплата пенсiй i допомоги 2710
Стипендii 272о
Iншi виплати населенню 27з0
lHUJ| поточвi видатки 2800
lапiтальнi видатки 3000
Придбанвя основного капiталу 3100

з1 10
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120
капiтальне будiвництво (придбання) житла 3121

Капiтальний ремонт 3130
3,131

Капiтальний ремонт iнших об"скгiв 3132
Реконqгрукцiя та ресгаврацiя 3140
Реконqгрукцiя житлового фонду (примiцень) з 141

3,142
314з

3,160

Капiтальнi трансферти з200
з210
з22о
з230

Капiтальнi транферти населенню 3240
Наданвя внrrрiшнiх (редитiв 4110

4111

4,112
Надання iнLlJих BHyrpimнix кредитiв 411э

421о



Усього на piкНайменування

0/iEHl Дщ*оВсмL
(lнlцlали lпрlзвище)

tltOл,миаl 3алел.f,ь
(lнlцlали lпЁl3вище)

't Сума лросrамяоться за кодом вjдповИно до класифiкацii кредиryвання бцджету та не враховуоться у рядку ''НДДХОДЖЕННЯ - усьоaо'',*"* 3аповнюеться розпорядниками ниr<чоrо рisня, крiм aоловних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних замадiв,яким безлосередньо всгановленi призначення у дер)(aвному бюдr(eтi.

-Yа^',t,t
.Ё} '


