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ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у cyмi
Шiстнадцять мiпьйQцiв чотириста шiсдпесят

п'ять тисяч сто цев'яЕосто три грн 00 коп

16465193.00 грн
(сума с

КОIIIТОРИС
на 202З piK

20199В83 Комунапьни, ,uпдец "ui" "Дпiпр* ький навчальн

йЬд .u €дрпоУ та найменування бюджетноi установи)
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р N,1' Д9Ц

вул.FIадii Алекссgнко, 171, м,Лнiпро, Дtliпропетровська область

(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету мiсцевий (обласний),

lxЁff#Жl'"ffi ffi ff ffi #fr;видаткiв,ii|lуf3:,:19:*::}l
Жi ;i:Ж ;S'й";i ;#й;;;lБ;;;-* :l :ryу:r:::: 1::*1""1";:9;ЁЁflh * *.* ,код та назва програмноi класифiкацii видатк}в та крелиIуо""1 л_:l 

Б нБва типовоi програмноi
код та назва програno,;;;;;;;фiкацli видатlt*,u,фl:ri:ттJ,:ч:::]"'":ч:;l1lх!tuоuопооi n.ui*
:ii#фli:i?,;Ж:lХЖ";j ilffi'|};:ii""iЁБ""i"iiul|fri"iiu пБТiпzэ нuдання загап"нпi серецньоi ОСВiТИ

:_^--- ^ ^ллi-rr-,,пrтl пппiтнiпли потпебами, зvМоВЛениМи сКла

порушеннями розвитку. ) (грн)

Усього па piK
рАзом

}IаймеrtуваtIня

1

кол загалыrий t[оrrд
спецiальний

фонд

2 з 4 5

х 1646519з.00 0.00 1646519з.00
LIАДХОДЖЕFIНЯ - чсчого _, _.__._ х 1646519з.00 х 16465193.00

х 0.00 0.00
НаДХОДЖеННЯ КОШ'l'lв rз utrvц"",о"", " ч,""*,l "^",-^_" _, , 
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надхолженн" вrд плаrйББслуiи, rrto надаIоться бюджетними

чстановами, згiдно iз законолавс,lw
250 1 0000 х 0.00 0.00

ТsЬzоOп0 х 0.00 0.00

х
х

х

хповЕхrення кредитiв до бtоджету (lэозписати за кодами

"рЪrЪ"*.i"i 
кiасифiкацii видаткiв та кредитування бюджету,

КЛаСифlКац}1 кРели l,увdппI UlUлл", J

х 1646519з.00 1646519з.00видлтки тл IIлдАIIttя к},tjJцуr
vcboгo

2000 16465193.00 16465193.00

21 00 вв09416,00 BB094i 6.00

OrlllaTa rrpalli i rrap

Оплата rrpaцi
ахуваIIItя IIа з?tlJUUl l tly

21 10 7220взз,00 72208зз.00

21,1I 7220взз.00 220взз.00

2112
Гlэоцтове утримання вtиськовсlс,ttу ьut,tоц,о

Суддiвська винагорода _

НапахчRаltIIя IIа оплаl'v пРацI

21]13

21,20

2200
15в858з,00 158в58з.00

7645244.00 7645244.00

2210 460515,00 4bUb I э.tJ(,

2220
22з0
224о

4700з.00 47 003.00

4з6O6з6,00 4з6O6з6.00

93з95з.00 9з3953.00
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2260

t в4з 1з7.00
2270 1в4з 137.00

221I юs56вт.о0 1 0956в7.00

22]2 12з496,00 123496.00

1а?,) 570674.00 5 /Ub /4.UU

Опltата електроен IPI'l]



Оплата природного га
Оттлата iнших енергоносtiв та irtших комунальЕIих

оплата еrtергосеtэвiс
Дослiдlкеrrня i розробки, окрем1 заходи по 1эеалiза1-1ii державних

iоtIа-ltьних) tt

дослiджеrlня i розробки, orcpeMi заходи розI]итку rro реалiзацii
вних (регiональпих) п

OKpeMi заходи по реалiзацii дерхсавних (регiошальгlих) програм,
IIе вlд(rlесенl до заходlв 1]0звитк

пня боргових зобов' яза1,1ь

Обслуговувапня внутрiшнiх боргових зобов' язаць
Обслуговування зовнiшнiх боlэгових зобов Йань
По,го.тнi
Субсидii та тtоточнi трансс}ерти пiдlприемст,вам (установам,

анiзацiям)
Ilо,гочнi траrrсферти органам державного управлiнтrя iншrих

I'Iоточнi трансферт,и урялам iноземних держав та мiжнародпим
органiзацiям
Соцiальпе забезпечеtIпя
lJитl,1tата пенсiй i допомоги
С,гитlеrrдii
Iншi виплати населеi{IIк)
Iншi поточнi tsидатки
I(апiталrьrri видатки
ПридбаrIrlя основного катIiтал
ГIридбання обладнання i предметlв довгостl]окового
коl]истуваннrI
КаtтiталыIе булiвrrицтво rtрr.rдбаrrrrя)
Кагliтальше будiвrrицтво п]эилбаrrня) житла
KaltiTartbпe булiвrrицтво придбання) j,нцlих об' eKTiB
Капiтальний ремонт
Каrтiтальний peмo}1,I х(итлового фонду (примiщеtlь
Капiталыiий ремонт iнших об'ектiв
Реконсr,рукцiя та
Реконструкцiя жи,глоl]ог0 с}онду (примirцень)
I)еконструкцiя та аврацiя irlших об' eKTiB
Реставрацrя пам' яток куль IcTopl] та а}]хl,гек
С,гворення державцих запасiв i
I-1ридбапtlя земlli i немаr,еlэiалыlих al<r,lrBiB
I( arr lr,а ltbrt i

КагliT,альнi трансфер,ги пiдцриемствам (установам,
органiзацiям)
Каrriтальнi трансферти оргаIIам державного управлlння irшмх

KattiTarrbHi трансферти уряltам iгтозсмttих дер)каR та
мlжгI ар оlч]14м оlэгапiзацiям
Каtriтальнi т]эансферти населенню
llадання внутрiшнlх кредитiв
IJалаttItя креди,гiв оргаIIам державI{ого управ;tiнпя iнших

LIздqцдs кредитiв пiдприемством, yg7nE.r.M, органiзацiям
!"Iадання iнших BHyTpiTлltix кlэедитiв
надання зовнiшнiх кредитiв

ленi видатки

l]иректор ольга ШIУМ

Головний бухга.u,l,ер

(пiдттис)l*г О-цсна ДУБОВСЬКА
(Itiдrrис)

вiдlповilltlсl ло l<ласи(lil<аrtцii I(редитчвапllя бюдх<ету та tle в]]аховусться у I]ядку,нддходжЕнНЯ. усього"

ми пижчого 1riвttя, KlriM гоJlоI]ltих 1rозпоllядникiв та ttаlliональних закладiв вищоi освiти, яким безпосе;iедньо
у бюдя<етi


