
зАтвЕрджЕно
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра.tни 28.О1.2002 № 57

(у редакцГі. наказу Мн|стерства фінансiв Укра.і.ни о4.12.2Оі 5 №1 і і 8)

у сумi: Один мiльйон одна тисяча чотириста двадцять п'ять грн. 00 коп.ерджений
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22978663      Управлiння освiти Шосткинсько.і. МР

орис на

{RБh-зlафГПб7FГнайменуваннябюdйFБi установи)
шостка, Сумська область

(найменування мiста, району, областi)
Вид бюджету   мiсцевий (бюджет Шосткинсько.I. мiсько.I. ТГ),

код та назва вiдомчо.і. класифiкацГі.              06  Орган з питань освiти i науки, молодi та спорту
видаткiв та кредитування бюджету
Itод та назва програмно.і. класифiкацi'і. видаткiв та кредитування державного бюджету

§i:дд;Иа:Тl,Ё;: :;Па#сЁ;{аиН:Ог,:в#д;Ё:тf:КiкаЦ:iрВ:И::Ё;::вВаа:Ё: пмо,::іев их°6 ` ` О22      #:а:д;а#:Я:::оГ:ав::Ь:Ни:;лку##::'к:::+ТрИе:?:Цт':Лк:::#,За#иачднаоY: :ЭГ;# НО '
•    \-                                      Найменування                                                     Код                         Усього на рiк

разом
Загальний Фонд СпецiальнийФонд

12 3 4 5

НАдХОдЖЕННЯ -усього                                                  х 1000925,00
'                      s00,00

1001425,00
Надходження кошhв i3 заг-ального фонду бюджету                                                                                         х 1000925,00 х 1000925,00
'Надходження t(Оштiв iз спецiалъного фонду бЮджету, У ТОму чиСлi:                                                                  х х 500'00 500,00
- на`дходження від гLг[а" за послу", що нада]оться бюдже"ими установами згiдно iз 2s0l0000 х 500'00 500,00
ізаконодавством
i фоз"сати запiдгрупами)                                                                                                                        I
Плата За поСлуги, Lцо нада1отьСя бЮджетними ус.ганОвами Згiдно з .l.х основнОЮ дiя7]ьнiстю 25010100 х 0.00 0.00
|Наjщодженнябюджегшуст"оввiддодатковоi(господарсько.1.)дiяльностj 25010200 х 0,00 0,00
Т1лата за оренду майна бюджетних установ, що здiйснюстъся вiдповiдtю до 3акону Украl.ни Т1ро 25010300 х 0,00 0,00
і орещу державного та Itомунагіьного майна'

'

iНадходження бюдже.I"х уст"ов вiд реалiзацj.і. в устаноменому порядку майна (крiм ;  25010400Ix 500,00 500,00| нерухомого майна) 'I

- iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0'00 0,00
] (розписати запфупам и)
'Благодjйнi внески, гт>анти та дарутіки                                                                                                                      25020100                         Х

0.00 0.00
Наг       ження, що о.гримують бюджетнj установи вiд пiдприсмств, органiзацiй. фiзичгіих осiб таівu`~,хбюдже"ихус.Iановд7тявиконанняuiльовихзаходjв,утомучислiзаходiвзвiдчуженгія 25020200                      Х 0,00 0,00

дгія суспільt[их г[отреб земелъних дiітяноIt та розмiщених на них iнших об.скіів нерухомого
!майна, Lцо перебувають у приtіатнiй власностi фiзичних або юридичних осiб

Надходження.щоотримуютьдержавнiiкомунальнiзакладипрофес;йн-о-.і.-(пр6фе;jйА;=i;х-нiчГоТі)фахово1.пеРедвищоiтавищоiоСвi"вiдрозмjщенняI1адепозитахтимчасОвОвiльнихбюджетг|их•   25020300                       Х 0,00 0,00

коштiв, ОтрИМаних за надання гlлатних пос/туг. якщо та[{им закладам законом надано вiдповiдНе
право; надходжеtіня. LL[о отримують державні і комунаjіьнi заклади фахово.і. передвищо.I' та вищо.і.
освiти, науіtовi установи " закгtади куjтьтури як вiдсотки. нарахованi на залишок коштIв на

jпоточних рахунках. відкріmх у банках державного сектору для розмiщення вTіасних
"аz"оджег]ь, Отриманих як плата за гтосг[у", LL(о надаютъся ними згlдI1О З основною дlяльг[|стЮ,
ібг]агодiйнi внески та гранти

Iі- iншi нафодження, у тому числi:
х 0.00 0.00

- іншi доходи фозггисати за кодами масифjкаіIii. доходjв бюдже`гу) х
- фiнансуtіання фозписати за кодами класифiкацji фiнаLнсування бюджету за типом  боргового  '

(
х

iобов'язання)                                                                                                                                             !

• повернення кредитів до бюдже'гу (розписати за кодами гтрограмно.і' tсгіасифjкаLіii. видаткiв m хI
`х ** **

ВИдАТКИ ТА НАдАННЯ КРЕдИТIВ -усього                                       х                            1000925,00|' 500'00 1001425,00

Поточнi вида"и 2000                            1000925,00 500,00(               1001425,00
Оп7Iата працi i нарахування на заробiтну плату 2100                              643892,00 і               643892,00
onJIam працi 2110                                 527991,00 527991,00
3аробiтна плаm 2l11                                  52799l,00 527991,00
Грошове забезпечення вiйськовосjіужбовцiв 2112

'

Суддівська винагорода 211з

Нарахування на оплату працi 2120                                     115901,00 1 15901,00



Використання товарiв i г]осjтуг 2200                              356333 00 500 00 З56833  00
Предме'", матерiали, обладнання та iнвентар 2210                                     12215,00 500,00 12715,00
Медикаменти m перев` язувальнi матерiали 2220                                    1050 00 1050 00
Продукти харчування 2230                                65635 00 65635,0043250,001730,00
ОпгIата послуг (Itрiм комунальних) 2240                               43250 00
Видатки на вiдрядження 22s0 1730 00` Видатки m заходи спецiапьного призначення

2260
Огtг[ата комунальних посjlуг та енергоносi.і'в 2270       i                       23203300 232033,0021729400
Оплаm теплопос`mчання 2271 217294,00

I Оп/Iаm водопостачання m водовiдведення 2272       I                              186700 1867,007002,00
ОптIаm ег[ектроенергi.і. 2273 7002 00
Опг[а" природного газу 2274
Огша'm iнших енергоносi.і.в та iнших комунальних посгтуг 2275                                  5870,002276 5870,00 '
ОгU]ата енер госерв i су

' дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацi.і. державних (регiональних)
2280                                    420,00

()                          420,00

програм
дослijDкення i розробItи. оI{ремi заходи розвитку по реалiзаui.і. державних 2281 i

(регiональних) програм
Окремi заходи по реагіiзацi.і. державних (регiональних) прогіэам, не вiдг]есенi до 2282                                    420,00 420,00
заходiв розвитку
Обслуговування боргових 3обов` язань 24002410 'I

Обсjтуговування внутрiшнiх боргових зобов` язаньОбслуговуваннязовнiшнiхборговихзобов`язань

2420 l

Поточнi трансферти 2600
Субсидi.і. " поючнi трансферти пiдпри€мс'гвам (ус'mновам, органiзацiям) 2610
Поточнi трансфер" органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 -
Поточнi трансфер" урядам iііоземних держав m мiжнародним органiзацiям 263o       '
Соцiальне забезпечення 27oo       '

( Випг[аm пенсiй i допомоги '2710

Стипендi.і. 2720      ,
Iншi випла'ги населенню 2730
Iншi поточнi вtщатки 2800                                    700 00 700,00'1
Капiтальнi видатки зооо
Придбання основною іtапiтаjтуПридбанняобладнанняiпредметiв довгос.тт]оttового користування з100

з1I0
I(апiтаjlьне будiвниIпво (придбання) з120
Капimпьнебудiв"Lггво(придбанн=)-ж-L-л-;-----' з121
Капiтальне будiвниIпво (придбання) iнших об` €ктjв 3122
Капiтаjтьний ремоггт з1зо
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)Капiтальнийремоіггiншихоб`сктiв з1з1

з1з2
Реконструкцiя та реставрацiя з140
Реконструкщя житлового фонду (прим iщен ь) з141
Реконструкцiя m ресmвраLLiя iнших об` €ктiв з142
Рес'mврацiя пам`яток культури, iс`юрi.]. m архiтектури з143 -,
Створення державних запасiв i резервiв 3150
Придбання земг[i та нематерiальних активiв з160
Капiтальн i трансферти з200
Капimльнi трансферти пiдпри€мствам (установам, органiзацiям) з210
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiвКапiтальнiтрансфер"урядамiноземнихдержавmмiжнародн-и-м-о-Бганiзацiям з220 '

з230
Капiта7Iьнi трансферти населенню з240
Надання внутрiшнiх кредитiв 41l0

I1

Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв 4111

Надання кредитiв пiдприсмствам, установам, органiзацiям 4112
Надання iнших внутрiшнiх кредmiв 411з

I1

Надання з.оjщФiЩ* кр?диЁв 4210
lI

НерозрйЖiеjшЁЁiиЪ:',Т`\ 90
На    +i+5   `                      С    g    iти ШосткинсьI{o.I. мiсько.I. ради                     4'                    Наталiя СЕРГЕйКО

ГО8:Q:                      .:;.|                   ,3с,чня2o2.р                        ((:]i:ИйZ    ОКСаНаСУХОНОС

вiдповiдно  до  класифiкацП' кредитуеання  бюджетv  та  не  враховvеться у рядку "НАдХОд}КЕННЯ -Усього".
нижчого р|еня, крiм головних розпорядникiв  та  нацiональних закладiв вищо.і. освiти, яким безпосередньо встановленi призначення у
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