
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Ухраlня 28.01,2002 М57
(у редащiI Halcmy MiнicrepcтBa фiнансiв Украiни
04,12.2015 м1118)

Затверджений у cyмi Чоmuрuсmа mрUа$mь Biciv mUсяч zpq
о0 коп. 438000.00

7
В.о,

2,1723872 пiщанська сп9цiальна загальноосвiтня

Вiнни цькоТ

Буняк

обласноi Ради

пiшанський Dайон
(найменування Micтa району областi)

Вид бюдr(eту обласний

код та назва вИомчоI класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджету 06 Орган з питань освiти l наукх

код та назва програмноi класифiкацiI видаткiв та кредитування державного бюрl(ету

та кредитуванвя мiсцевих бюджетiв)' 06,13140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтеЙ (KpiM заходiв з оздоровлення дiтей, цо здiЙснюються за рахунок кочlтiв на оздоровлення
громадян, якi постраl(дали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи))

Найменування код
Усього на piK

Разомзаl,альtlии

фовд

спеqlальнии
фонд

1 2 3 4 5

НМХОДЖЕННЯ - усьоrо 438000,00 4з8000.00

Надходя(ення хочJriв iз загального фовду бюджету х 4з8000,00 х 4з8000,00

Надходження (оцлiв iз спецiального фо8ду бюджеry, у тому числi: х х

- Надходження вИ плати за послуги, ч]о надаоrься бюдхетними установами,
зrЦво iз законодавством 25010000

- Плата за посrlуги, цо надаються бtоркетними установами згИно зi.x
основною дiяльнiстю 25010100

Надходr(ення бюджетних усrанов вИ додатковоi (господарськоI) дiяльноqгi 25010200 х

- Плата за оренду майна бюркетних усганов, цlо здiйснюеться вiдповiдно до
Закону Украiни "Про оренду державного та комунальноrо майна" 25010300 х

- Надходжен8я бюдt(етних усrанов вiд реалiзацii в установленому порядку
майна (KpiM нериомоrо майна) 25010400

- lнщiджерела власних надходжень бюдхетних уставов 25020000 х

- Блаrодiйнi ввес(и, гранти та дарунки 25020100 х

- Надходження, lло отримують бюдх(sтнi усгавови вiд пЦприемqтв, органiзачiй,

фiзичних осiб та вiд iнLлих бцдr(етних установ для вихонання цiльових заходiв,

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

розмiцених на них iн[чих об'€rгiв нерухомого майна, що перебувають у
приватнiй власвоqri фiзичних або юридичних осiб 25020200

- Надходх(е8ня, що отримують дерr(авнi iкомунальнi заклади професiйвоI
(професiйно-технiчноТ), фаховоi передвищоi та вищоi освiти вiд розмiцення на

депозитах тимчасово вiльвих бцджетних Kol,lTiB, отриманих за надавня
платних послуl яl(чlо таким закладам законом надано вiдповiдне право:
надходжrення, цо отримуlоть державнi i комунальнi заклади фаховоТ
передвицоТ та вищоI освiти, Hay(oвi установи та заклади культури як вiдсотки,
HapaxoвaHj на залишо( коlцтiв на поточвих рахунках, вiдкритих у банках

деря(авного сеп 25020300 х

- iнlлi надходження, у тому числi:

- iв|.чiдоходи (рФписати за кодами класифiкацii доходiв бюджету)

- фiнансування (роэписати за кодами класифiкацi"t фiнансування бюджеry за
типом борrового зобов'язання)

- повернення кредитiв до бюджеry (розлисзти за кодами проrрамноi
класифiкацiТ видат(iв та кредиryванвя бюджету, класифiкацii кредиryвання
б,оджеry)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ - усьоrо 4з8000,00 4з8000.00

Поточнi видатки 2000 438000,00 438000,00

Оплата працi i нараryвання на заробiтву плаry 2100

Оплата працi 2110
Заробiтна плата 2111



Найменування

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap

Видатки та 3аходи спеLliального при3начення

Оплата комунальних послуг та енергоносiТв

Оплата iнцих енергоносiiв та iнших комунальних послуr

ДослИження iрозробки, окремiзаходи по реалiэацiТ дерr(авних (регiональних)
проФам

ДослИження i розробки, oкp€Mi эаходи розвитку по реалiзацiiдержавних
(регiональних) програм

oкpeMi заходи по реалiзацiТ державних (реriональних) проФам, не вiднесенi до
заходiв розвитку

СубсидiI та поточнi трансферти пИприемствам (усгановам, органiзацiям)

Поточнi трансферти оргавам державного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мЬffiародним органiзацiям

Придбахня обладнання i предметiв довгоФрокового користування

Капiтальне будiвництво (придбання) iнщих об"€кгiв

Капiтальний ремонт житловоrо фонду (примiцень)

Рехонсrрукцiя та рес-таврацiя iнчJих об"€ктiв

Реставрацiя пам"яток кульryри, iсrорii та архiтекryри

Створення державних запасiв i резервiв
Придбання землi i нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприбмсrвам (усrановам, органiзацiям)

Капiтальнi трансферти органiв державного управлaння iнших piBHiB

Капiтальнi транферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям

Надання кредитiв органам деря(авного управлiння iвцих piBHia

Надання кредитiв пiдприемствам, установам та органiзацiям



усього на plk
Найменування

прiзвиLце)

lLГ1-
i rlрiзвице)

13 ,0l. юrt----liтсло, мiётцц рпГ

кодом вiдповiдно до класифlкацil кредитування бюджету та не враховуоться у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього",
lr^ :Jапопнюоться р,Jзпорядниками ви)týого рlвня KpiM rоловних роэпорядникiв та 8ацaональних виц.lих наВЧаЛЬНИХ ЗаКлаДiВ,

яким безпосередlrьо встановле8i призначення у дбржавному бюджетi,

Ча
tl а.rз


