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код т& нщв& вйомчоi класифiкачii ви.псгкiв та крелrгryванпя_06-
код та н:вва програIчtнот класифiкацiт видаткiв та кредитування дер2кавного бюлжсгу

(кол та назва тимчасовоi шасифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюдхсgгiв

показники Кол
рАзом

загапьний

фонд

Спецiалrьний

фонд
2 4 4

НАДХОДЖЕННЯ - усього х зз77з75 62l00 34з94,75

Надходження коштiв iз загального фонду бюджgгу х зз77з75 х зз7,7з75
Надходження коштiв iз спецiапьного фонду бюджету, у т.ч. х 62l00 62l00
надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними
чотяlfalRямrr rгiпшп ir tяrдпrrппяRстRпм

250l0l00 х 0

iншi джерела власних надходжень бюджетних ycTaHoB 250l0200 х б2100 62100

iншi надходження, у т.ч. х

iншi доходи (розписати за кодztJчlи класифiкацii доходiв бюджеry) х
повернення кредитiв до бюджсгу (розписати за кодами програмноi

кл аси ф iKauiT видаткiв та кредитуван ня, класиф i KauiT крелиryван ня)
х х х

ВИДАТКИ ТА НДДАННЯ КРЕДИТIВ -усього х зз77з,75 62l00 з4з9415
поточнi видатки 2000 зз77з75 0 зз77з75
оплата поацi 2l l0 2487408 2487408
заробiтна плата 2lll 2487408 2487408
Грошове забезпечення вiйськовослужбовuiв 2l|2
Нарахування на оплаry працi 2|20 5472з0 5472з0
Використання ToBapiB i послуг 2200 з42737 5 l600 з943з7
Предмсги, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22l0 l 500 6000 7500

медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220

ГIродуrги харчування 2230 бl 824 45l00 l06924
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240 5000 5000

видатки на вiдрядження 2250

Видатки та заходи спецiальною призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносiiЪ 2270 2,144lз 500 2749|з
о плата rэплопостачання 227|
о плата водопостачання i водовiдведення 22,12

Оплата елекгроенергiТ 2273 455 lз 500 460lз
Оплата природного газу 2274 228900 0 228900

Оплата iнших енергоносiТв 2275

Щослiлження i розробки, oKpeMi зчrходи по решiзачiТ лержавних
[оегiоналlьних) програм

2280 0
0

iдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реа.пiзачiТ державних
rнальних) прогрtlп,t

2281

OKpeMi заходи по реалliзачii державш.rх (регiональних) програм, не вiднесенi

до заходiв розвитку
2282

0

обслуговчвання боргових зобов'язань 2400
Поточнi трансферти 2600

субсидiт та поточнi трансферти пiлприсмствам (усгановам, органiзацiям) 26I.0

Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB 2620

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 26з0

соцiальне забезпечення 2700
виплата пенсiй i допомоги 27l0



стипендii 2720
Iншi виплати населенню 27з0
Iншi поточнi видатки 2800 l0500 l0500
Капiтальнi видатки 3000
Придбання основного капiталу 3100
придбання обладнання i предмсгiв довгострокового користувzlння зIl0
Капiталlьне будiвництво (придбання) 3 l20
Капiтшlьне будiвництво (придбання) житла з 12l
кап iтальне будiвництво ( придбання) i нш их об' екгi в зl22
Капiтальний ремонт зlз0
Капiтальний ремонт х(итлового фонду (примiщень) зlзl
Капiтапьний ремонт iнших об'скгiв зl32
Реконсгрукцiя та реставрацiя зl40
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) з 14l
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'екгiв з|42
Реставрацiя пап,{'яток культури, icTopiT та архiтекryри 3 l43
Створення державних запасiв i резервiв 3 l50
придбання землi та нематерiальних акгивiв з l60
капiтальнi трансферти 3200
Кап iTml ь н i трансферти п iдприемствtlл,t (установам, орган iзацiя м) 32l0
капiтальнi mансфеоти оDгrшам деDжавного чппавлiння iнших niBHiB 3220
Капiталlьнi тршrсферти урядам iноземнrх держав та мiжнародним
органiзацiям

32з0

Кап iтшьнi трансферги населенню 3240
Кредиryвання 4000
Внутрiшнс кредшryвання 4t00
надання внугрiшнiх кредитiв 4l l0
Надання крелитiв п iлприсмсгвам, ycтaнoBzlfi,t, органiзаuiям 4l12
Надання iнших внугрiшнiх кредитiв 4l lз
надання зовнiшнiх кDедитiв 42I.0

нерозподiленi видаткн 9000

,Щирекгор школи

Головний бlхгалтер
(начапьник планово-фiнчlнсовою вiллiлу)

l5.02.20l8p.
(число, мiсяuь, piK)

м.п.


