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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв YKpai'tllt l

28.01.2002 Ns 57

(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'ни

04.12.2015 Ns l1l8

Затверджений у cyMi

iння освiти Ужгородськоi MicbKoi

м.п.
кошто

'*f
о/
aEl

*\

"ъь

посада

(_r:Д

на 2021 piK

Ужгород Закарпатська
(найменрашя MicTa, району, областi)

Вид бюлжету 1МIСЦЕВИЙ

код та Еазва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитування бюджсгу
0б Управлiння з питань освiти i науки

код та на:}ва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитуванIш державного бюджету

(кол Tq н.вв.а програJ\4ноi класифiкашiI видаткiв та кредrryэання мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ
класифlкацll видаткlв та кредитувzlн}ul мlсцев}о( оюджетlв, .

0611021 Наданпя загалt }Iоi середньоТ освiти закладамн зага.пьноТ середньоi освiти

(грн)

Наiшенування Код
Усього на piK рАзом

загальний фонд спецiальний фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х |, 414000.00 414000.00

надходженrrя коштiв iз загального фонду бюджету х 414000.00 х 4l4000.00

Надходження коштЬ iз спецiа:lьного фонry бюджеry, у
тому числi:

х

Надходжеrшrя вiд плати за послуги, що надаються
бюджетнrдли установами згiдно iз законодавством

250 1 0000 х

(розписати за пiдгрупами)
Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за пiдгрупами)

iншi надходженшI. у тому числi: х
iншi доходи (розписати за кодами кпасифiкацiТ доходiв
бlопжетч)

х

фiнансування фозгшсати за кодами класифiкацiI

фiнансування бюджету за типом боргового
зобов'язання)

х

пoBepHeHIuI кредитiв до бюджету (розписати за кодами х
програмноi класифiкаuiТ видаткiв та кредитуван}ul

бюджетч. класифiкацii кредит\tsаннrt бюджету)

х
'( 

i( **(

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 4l4000.00 414000.00

ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 4 1 4000.00 414000.00

Огшата працi i HapaxyBaHHrI на заробiтну гlлаry 2100 414000.00 414000.00

Оплата працi 2110 340000.00 340000.00

заробiтна плата 2l1l з40000.00 340000.00

Грошове забезпечення вiйськовосrryжбовцiв 2||2



иcTaHHjl ToBapiB i
N{атерiал!l, облалнання та

та перевlязYвальнi }"lатерiалLl

Оплата послуг (KpiM KoMyHtLпbHI,D(

Оплата кол,l}IIIаJiы,t}Iх послуг та е не рго l{осltts

ОгffIата водоцостачаннrt та водо

Оплата iншrtх енергоносiТв та iншltх коfi,,унальнrй

Дослiдlкегrня i розробклr" окреп,ri заход1,I по реалiзацii

,Д,ослiдiкення i розробttи, oKpeпri заiходlI розвитку по

iзацii дерiкавн ltx (регi

OKper,li заходи по реалiзацiТ дерlliавн!lх (регiоr,rirльнлrх)

rre вiднесенi до

ння BHyTl]imllix борt,овrtх зобов'язань

ння зовнiшнiх борговr,х зобов'язань

СубсrrдiТ та поточнi трансфертлr пiдпрt,liьlствам

Поточнi,грансфертtt о}]гtlнаN{ д{ер)iiавгiого 1,праi,лirrня

Поточrti трансфертtt урядаN{ iнозел.tнrtх дер)iiав та

соцiальне забезtrечеllня

виплата пенсil:i i допоtчtогl.r

Iншi виrшати населенню

Iншi поточнi видатки

прлrдбання основного кап

Придбання обладнання i гrрелметiв довгострокового

Капiтальне будiвницгво (п

Капiтальний ремонт iншrж об'ikтЬ

iltrlltx об'Ткт,iв

цiя гtапt'яток культурI.I, i

зепlлi та не матер iал ьн иц зд]цдЦ

Капiтальнi трансферти пiдприiмсгвам (установам,

KaпiTa:rbHi трансферти органам державtIого управлiння

l(апiт,алыri трансферти урядам illoзeMltlix лержав та



Надання крелитiв органам державного управлiння

Надання кредитiв пiдприiмствам, установам,

25 березня 202l р.

за кодом вiдповiдно до класифiкацii кредиqъання бюджеry та не враховуеться у рядку
"НАДХОДЛtЕННJ{ - усього'i.
*х*Заповrтюеться розпорядниками нижчого рЬrrя, KpiM головнlD( розпорядникiв та нацiональнrл< закладЬ вищоi освiти,

яким безпосередньо встановленi призцаченIuI у державному бюджетi.


