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видаткiв та кредитчвання бюджет 06 ооган з питань освiти i начки

код та назва поогDамноi видаткiв та кDедитчвання деожавн ого бюджеw

(КОД Та На3Ва пРОграмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмнот
класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв* 061 1021 Надання загальноi середньоi освiти закладами загальнот
середньоТ освiти )

Найменування Код
на

рАзомзаrальний фонд
спецiальний

фонл
1 2 3 4 5

х 12 34з 200.00 ,l2 з43 200,0о
надходх<ення коtлтiв iз загального фонду бюджеrv х 12 з4з 200,00 х ,12 з4з 200,00
Надходжqtiня ц9штiв iз спецiального фонду бюджеry, у тому числi: х

2501 0000 х

lxoilke нь бюёх<еmн uх yсmанов 25020000 х

iншi наOхоOхення, у mому чuслi: х
iншi ioxoiu (розпuсаmч за KoOaMu класuфiкаф ioxoiliB
бюёх<ещу) х

за
за mчпом х

повернення KpeoumlB оо ЬюФкеmу (розпчсаmч за коOамч
проераhrноl класuфiкащТ BuOamKiB mа креOumування бюёхеmу,
клц;чфiкаф креёumування бюOх<еrпу)

х

х
вимтки тА }lмАння

КРЕДИТlВ - усьоrо
х 12 343 200,00 12 343 200,00

Поточнi видатки 2000 ,l2 з43 200,00 12 з4з 200,00
Оплата працi i нараryвання на заробiтну плаry 2100 5 761 500,00 5 76,1 500,00

Оплаmа працi 21 lo 2 р32 (хю,(ю l 2 8з2 ооо,оо
3аробiтна плата 2111 2 в32 000,00 2 832 000,00
Грошове уrримання вiйськовослlпбовцiв 2112
Суддiвська винагорода 21 1з

Нарахування на оплаmу працi 212о 2 929 5оо,оо 2 929 5(ю,(ю
Вuкарчсmання moзapiB i послуе 22оо 6 561 7(ю,оо 6 561 7оо,оо

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221о 10з 700,00 10з 700,00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 7 200,00 7 200,00
Продукти харчування 22зо
оплата послуг (KpiM комунальних) 224о 859 100,00 859 100,00
видатки на вiдрядження 2250
Ецде]щцlс 9сходи спецiал ьного п ризначення 2260

зап
власнчх

(розписати за пiдгрупами)



Оплата комунальних послуг та енергоносiТв 227о 5 59,t 700,00 5 591 700,00
оплата теплопостачання 2271 5 з32 500,00 5 332 500,00
Оплата водопостачання i водовiдведення 2272 56 000,00 56 000,00
Оплата елекгроенергii 2273 181 200,00 181 200,00
Оплата природного газу 2274
Оплата iнчlих енергоносiТв та iнцtlих комунальних послуг 2275 22 000,00 22 000,00
Оплата енергосервiсу 2276

лоGлlдження l розрооки, oкpeмi заходи по реалaзацil
дерх(авних (регiональних) програм 2280

flослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитlry по
реалiзацii державних (регiональних) програм 2281
OKpeMi эаходи по реалiзацiТ державних (регiональiЙi)
програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 22а2

Обслуеовування бореовuх зобов'язань 24оо
Обслуговування внугрiшнiх боргових зобов'язань 241о
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 242о

Поmочнi mрансферmч 26оо
Субсидii та поточнi трансферти пiдприомствам
(устацqqам, органiзацiям) 261 0
Поточнi трансферти органам державного управлiння
iнших piBHiB 262о
Трансферти урядам зарубiжних Kpaiн та мiжнародниtм
органiзацiям 26з0

Соцiальне забезпечення 2700 20 000,00 20 000,00
виплата пенсiй i допомоги 271о
Стипендii 272о
lншi виплати населенню 27зо 20 000,00

|ншi видатки 2800
Капiтальнi видатки з000

Придбання оGновного капiталу 3100
Придбання обладнання i предметiв довгострокового
корисryвання 31 10
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120

капiтальне будiвництво (придбання) житла 31 21
Капiтальне будiвництво (придбання) iнtлих об'окгiв з122

Капiтальний ремонт 31з0
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) з1 з1
Капiтальний ремонт iнших об'екriв 31 32

Реконструкцiя та реставрацiя 3140
реконструкцiя житлового фондч (примiщень) з1 41
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'ектiв 3142
реставрацiя пам'яток кyльryри, icTopiT та архiтекгчри з,143

створення державних запасiв i резервiв 31 50
Придбання землi i нематерiальних активiв з1 60

Капiтальнj трансферти з200
Капiтальнi трансферти пiдприомствам (установам,
органiзацiям) з21 0
Капiтальнi трансферти органам держЪЪнббlПFаБfi ння
iнших piBHiB з22о
Капiтальнi трансферти урядам зарубiжних Kpaiн та
мiжнародним органiзацiям 3230
Капiтальнi трансферти населенню з24о
Надання внугрiчlнiх кредитiв 41,10

Надання кредитiв органам державного чправлiння iнlдих 41 1"|

Надання кредитiв пiдприемствам, установам, органiзацiям 4112
Надання iнtлих внугрiцlнiх кредитiв 41 13
Повернення iнrлих внугрiшнiх кредитiв 4123

Надання зовнiшнiх кредитiв 421о
Нерозподiленi видатки 9000 l
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