
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Nq 57
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнанс[в Украiни
вiд 04 грудня 2015 року N 1118)

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у cyмi

кошторис
ца 202З piк

2019988З Комунальний заклад освiти ",Щнiпропетровський навчальшо-реабiлiтацiЙниЙ центр N, 1'ДОР

коп 2

li* oii*)

(код за €ДРПОУ та найменування бюджетноi установи)
вул.Надii Алексеенко, 171, м.Щнiпро, .Щ,нiпропетровська область

(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету мiсцевий (обласний),
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 06 Департамент освiти i науки ЛОДА
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi
програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 06110З5 Напання загальноi середньоi
освiти навчально-реабiлiтацiйними пентрами лля дiтей з особливими освiтнiми потребами. зумовленими
склапними порушеннями розвитку. за рахунок ocBiTHboi субвенпii. )

(грн)

Найменування Код
Усього на piK

рАзомзагалъний
фонд

спецiальний
фонд

1 2 з 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - yсього х 2 1 в7в59в.00 0.00 2 1 87в59в.00
Надходження коштiв з загального фонду бюджетч х 21в78598,00 21в7в59в.00
Наtдходження коштiв з спецiального фондч бюджетч, у т. ч х 0,00 0.00
надходження вlд плати за послуги, що надаються
бюджетними установами, згiдно iз законодавством

2 50 1 0000 х 0.00 0.00

(розписати за пiдгрупами)
Iншi дл<ерела власIlих Еадходжень бюджетних yстанов 25020000 х 0.00 0.00

(розписати за пiдг}эупами)
lншi надходження, у т, ч. х

х

сРiнансування (розписати за кодами класифiкацii
фlнансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

х

повернення кредитiв до бюдrкету (розписати за кодами
програмноi класифlкацii видаткiв та кредитуванrrя
бюджетч, класифiкацii кредитування бюджету)

х '(
*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ -

чсього
х 2 1 в7в598.00 2 1 в7в59в.00

Поточнi видатки 2000 2 1 87в59в.00 2 1 в7в598.00
оплата працi i царalхчваIIця на заробiтйч платч 2100 2 1 в7в59в.00 2 1 в7в59в.00
OrlrlaTa llparli 21 10 179ззз 17.00 1 79ззз 1 7.00
Заробiтна IIJIата 211,1 179зз317.00 179ззз 17.00
грошове утримання вiйськовослчжбовцiв 21t2
Суддiвська винагорола 21 13

Нарахування на опrIату працi 2120 3945281 .00 з9452в1.00
Використання ToBapiB i послчг 2200
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 2210
Медикаменти та IIерев' язувальнi матерiали 2220
Продукти харчування 22з0
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240
Видатки на вiдрядження 2250
Видатки та заходи спецiального призначення 2260
Оrurата комунальних цослчг та енергоносiiв 2270
оплата,геплопостачаIlня 2271
Оплата водолостачання i водовiдведецня 2272



Оплата електроенергii
Оплата trриродЕого газ
оплата iнших енергоносiiв та iнших комунальЕих

Оплата енергосервiс

державних (регiональних) п

Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по
(регiональних) програм

О,Феш заходи по реалiзацii державних (регiональних)
пDограм, не вiднесенi до заходiв
Обслчговчвання боргових зобов' язань

ння внчтlэiшнiх боргових зобов' язань
ння зовнiшнiх боргових зобов' я,Ьань

Поточнi т
еубсипii та поточнi трансферти пiдприемствам (установам,

аЁiзацiям)
Пот,о,trli r,рапсферти органам державI]ого управлiння iнших

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям
Соцiальне забезпечення
Випrtата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню
Iншi поточнi
капiтальнi
Придбання основного капiтал
Придбаrrня обладнання i предметiв довгострокового
к0l]истуваII}lrI
Капiтальне будiвництво (п

Капiтаllьне бчдiвництво (придбання) житла
Йпiта.тrьне будiвництво (придбання) iнших об' eKTiB

Капiтальний ремонт
Капiта.гtьний ремонт житлового (примiщень)

Капiтальний ]]емонт iлrших об' cKT1B

Реконструкцlя та реставрацiя
реконстрчкцiя житлового (примiщень)

Реконс,гlэVкцlя та реставрацiя iнших об' cKTiB

Реставрацiя пам яток культури, i та apxiTeKT

Створення державних запасlв i резервiв
Придбання землi i нематерiальних активiв
капlтальнi т
Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установам,

ганlзацlям
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння
iнших

Капiтаrlьнi трансферти урядам iноземних держав та
мiхtнародним органiзацiям
KaпiTa.rlbHi транс(lер,ги населенЕю
Надання внутрiшнiх кредитiв
Надання кредитiв органам державного угlравлiння iнших

lлня кредитiв пiдприемствам, установам, органiзацiям
ння iнших внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв
неuозполiленi видатки

\,9\
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ольга ШУМ

Олена ДУБОВСЬКА
(пiдпис)

iil
з,У
-,]' i'
ё цолоtчI вiдповiднО до класифiкацii кредитуваннЯ бюджетУ та не враховуеться у рядку "нддходжЕННЯ - усього"

(пiдпис)аr

2ol gsсаз

дd.iПiпрiч.ноП.п"" у д"рrпurпому бюджетl

"flнiпропетровсr_ кии

обirасноi ради"


